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ABSTRACT 

Title:  The issue of unplanned stoppages caused by failure in medical technology 

equipment – A study within the hospital of Kalmar with a focus on manage-

ment, security and quality  

Author:  Anna Förster, Ambika Linder, Sandra Nyqvist 

Tutor:  Thomas Karlsson 

Institution:  Linnaeus School of Business and Economics - Linnaeus University Kalmar 

Date:   2011-01-14 

 

Purpose:  The purpose of this study was to examine unplanned stoppages caused by 

medical technology equipment failure in the healthcare operation within the 

hospital of Kalmar. Our study is based on a number of specifically selected 

incidents which show the consequences these disruptions cause in manage-

ment, security and quality within the operation. Our intention was also to 

examine what role the medical technology department of the hospital plays 

in the care production operation during these unplanned stoppages.  

 

Method: Through a qualitative study we have generated material from a number of 

interviews with staff working in the hospital of Kalmar. These interviews 

have given us a deeper perspective of a number of cases that we have cho-

sen to study more closely and which relate to unavailable medical technolo-

gy equipment. The interviewed respondents have contributed with their 

knowledge about the current incidents. From a hermeneutical interpretive 

perspective we have based on knowledge received about the subject, con-

nected the collected empirics with our theoretical frame of reference. 

 

Conclusion: We see that management is affected negatively in situations where medical 

technology equipment has been unavailable, because of an ineffective use of 

resources in terms of rooms, equipment and personnel. In the cases studied 

we consider patient security to be relatively good. Nevertheless, the quality 

within the hospital of Kalmar is affected negatively during these unplanned 

stoppages, due to service dissatisfaction among some of the patients. Finally 

we conclude that care staff show a good level of confidence in the medical 

technology department as a support function and that their availability is 

highly appreciated.  

 

Keywords:  Medical technology equipment, unplanned stoppage, maintenance, man-

agement, security, quality 

 



 

SAMMANFATTNING 

Titel:  Konsekvenser av oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicin-

teknisk utrustning - En studie inom Länssjukhuset i Kalmar med fokus på 

drift, säkerhet och kvalitet 

Författare:  Anna Förster, Ambika Linder, Sandra Nyqvist  

Handledare:  Thomas Karlsson 

Institution:  Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar  

Datum:  2011-01-14 

 

Syfte:  Syftet med vår studie var att undersöka oplanerade verksamhetsavbrott or-

sakat av fel på medicinteknisk utrustning i den vårdproducerande verksam-

heten på länssjukhuset i Kalmar. Vår studie baseras på ett antal specifikt ut-

valda händelser för att visa vilka konsekvenser gällande drift, säkerhet och 

kvalitet dessa störningar i verksamheten leder till. Vår avsikt var även att 

undersöka vilken roll länssjukhusets medicintekniska avdelning har för den 

vårdproducerande verksamheten vid dessa verksamhetsavbrott.  

 

Metod:  Vi har genom en kvalitativ studie genererat material utifrån ett flertal inter-

vjuer med personal som arbetar på länssjukhuset i Kalmar. Dessa intervjuer 

har gett oss ett djupare perspektiv på ett antal case som vi har valt att studera 

närmare vilka behandlar otillgänglig medicinteknisk utrustning. Intervjuper-

sonerna har bidragit med sin kunskap om de aktuella händelserna. Utifrån 

ett hermeneutiskt tolkande perspektiv har vi med vår erhållna kunskap om 

ämnet knutit samman vår insamlade empiri med vår teoretiska referensram. 

  

Slutsats: Vid situationer där medicinteknisk utrustning varit otillgänglig ser vi att det 

påverkar driften negativt då det medför ett ineffektivt utnyttjande av resurser 

i form av lokaler, utrustning och personal. Gällande säkerheten för patienter 

i de studerade fallen är vår bedömning att den är relativt god. Dock kan vi se 

att dessa oplanerade verksamhetsavbrott påverkar kvaliteten hos länssjukhu-

set i Kalmar negativt med anledning av att somliga patienter upplever ett 

missnöje med den service som levereras. Slutligen menar vi att den medi-

cintekniska avdelningen som supportfunktion innehar ett bra förtroende hos 

vårdpersonal och att de uppskattar deras goda tillgänglighet.   

 

Nyckelord:  Medicinteknisk utrustning, verksamhetsavbrott, underhåll, drift, säkerhet, 

kvalitet 
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1. INLEDNING 

I följande kapitel redogör vi för bakgrunden till vår studie och för en problemdiskussion. Vi 

presenterar även vår problemformulering, syfte, avgränsningar, samt begreppsdefinitioner.  

 

1.1 BAKGRUND 

Det är betydelsefullt för allmänheten och patienter att känna en god trygghet när det gäller en 

fungerande hälso- och sjukvård. Därför är det mycket allvarligt när någon händelse inträffar 

som medför avbrott i den dagliga vårdverksamheten. Både större och mindre störningar inom 

hälso- och sjukvården kan innebära stora påfrestningar för verksamheten och dess patienter. 

En stor del av hälso- och sjukvården består av betydelsefull medicinteknisk utrustning (swe-

dishmedtech.se). Medicintekniska produkter kan beskrivas behandla samtliga produkter, med 

undantag från läkemedel, som har en koppling till medicin. Exempel på medicintekniska pro-

dukter är röntgenmaskiner, pacemakers och hjälpmedel för funktionshindrade (ibid.). Definit-

ionen av begreppet medicinteknik är enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 

följande ”…en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombi-

nation med annat, för att hos människor  

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,  

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktions-

nedsättning,  

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller  

4. kontrollera befruktning.” 

 (lagen.nu)  

En medicinteknisk avdelning inom hälso- och sjukvården kan enligt läkemedelsverket beskri-

vas ha tre väsentliga ansvarsområden (lakemedelsverket.se). För det första medför ansvaret att 

säkerställa förekomsten av fungerande utrustning, för det andra innebär det ett ansvar för hög 

säkerhet bland personal och patienter, samt att slutligen se till så att verksamheten bedrivs 

effektivt ur kostnadssynpunkt (ibid.).  Enligt en revisionsrapport (2009) angående kvalitets-

säkring av medicintekniska produkter ska den medicintekniska avdelningen (MTA) på läns-

sjukhuset i Kalmar ge service och stöd till den vårdproducerande verksamheten så att de ska 

kunna bedriva en säker och ändamålsenlig vård.  

 



2 

 

MTA på länssjukhuset i Kalmar hörde av sig till Linnéuniversitetet med en förfrågan angå-

ende en studie som de ansåg nödvändig att genomföra. Verksamhetens personal upplevde ett 

behov av att undersöka konsekvenser av stillestånd i vårdverksamheten som orsakats av opla-

nerade serviceinsatser på medicinteknisk utrustning. Det kan exempelvis gälla ett fel på en 

röntgenmaskin som leder till att inbokade patienter får skjuta upp sin behandling. Vi studerar 

sista året på det treåriga ekonomprogrammet Health Management vid Linnéuniversitetets 

ekonomihögskola. Genom vår studieinriktning har vi erhållit kunskap inom företagsekonomi 

med en fördjupad inriktning mot redovisning/ekonomistyrning. Vi har även byggt upp en 

grundläggande kompetens inom folkhälsa, hälsopromotion, juridik, etik etc. Vi anser således 

att vi har en god förkunskap som vi kan tillämpa för denna typ av studie, varför vi valde att ta 

oss an projektet. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Sett till ett globalt perspektiv har industrin för medicinteknik en omsättning på cirka 200 

miljarder dollar, och industrin beräknas ha en tillväxt på sju procent årligen (Stockholms läns 

landsting, 2009). Industrins ledande kund för medicinteknik är sjukvården. Den snabba 

framväxten av en ökad medicinteknikanvändning kan dels förklaras med att världen får en allt 

äldre befolkning som ökar behovet av sjukvård, och därmed medicinteknik. Samtidigt ser vi 

en snabb teknologiutveckling som ger förbättrade möjligheter till diagnostisering och 

behandling av olika sjukdomstillstånd, vilket ökar utnyttjandet av medicinteknik. Parallellt 

med utvecklingen finns en ökad oro för stigande sjukvårdskostnader. I en strävan efter 

kostnadseffektivitet ställs allt högre krav på att dagens medicintekniska utrustning ska 

medföra effektiviseringar i vårdverksamheten (ibid.).  

 

Landstingens medicintekniska avdelningar kan tilldelas uppgiften att ha hand om underhåll 

och kontroll gällande de medicintekniska produkterna (socialstyrelsen.se). Att utföra service 

och underhåll på medicinteknisk utrustning uppskattas vanligtvis utgöra 5-10 procent av 

utrustningens totala värde (Landstingsstyrelsen, 2009). Detta är därför någonting som har en 

väsentlig ekonomisk betydelse för Sveriges hälso- och sjukvård (ibid.).   

 

Enligt en vetenskaplig artikel (Nepal & Park, 2004) har verksamhetsavbrott orsakat av otill-

gänglig utrustning och utrustningsfel en stor inverkan på utrustningens produktivitet, samt 
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organisationens prestationsförmåga i sin helhet. Konsekvenser av ett verksamhetsavbrott kan 

vara produktionsbortfall, förseningar av planerade aktiviteter, lägre nytta av utrustning och 

arbetskraft (ibid.). Ett relevant perspektiv när det gäller verksamhetsavbrott specifikt inom 

hälso- och sjukvården anser vi är inblandningen av patienter. Dessa patienter kan utsättas för 

vissa risker och därför menar vi att det är ännu mer väsentligt att utreda vilka följder ett verk-

samhetsavbrott orsakat av otillgänglig medicinteknisk utrustning får. Genom att undersöka 

konsekvenserna gällande drift, säkerhet och kvalitet som uppkommer till följd av dessa verk-

samhetsstörningar ämnar vi ge en tydligare bild av avbrottens omfattning. 

 

Landstingets revisorer i Kalmar (Landstingsstyrelsen, 2009) har efter en granskning 

konstaterat att Landstinget i Kalmar län inte har en tillräckligt användbar och ekonomiskt 

betryggande hantering av medicintekniska produkter. Revisorerna redogör i sin rapport för ett 

antal förbättringsområden som de anser bör uppmärksammas. Bland annat har det identifierats 

att det inte föreligger några dokumenterade rutiner gällande hur en felanmälan av 

medicinteknisk utrustning ska gå till, utan detta är någonting som ser olika ut beroende på 

vilken vårdenhet det gäller. I rapporten framförs även att varje vårdenhet bör ha en formellt 

utsedd MT-samordnare som har ett särskilt ansvar för den medicintekniska utrustningens 

kvalitet och säkerhet (ibid.). Vi anser att landstingsrevisorernas granskning kan ses som ett 

motiv till varför vi bör genomföra vår studie av den medicintekniska avdelningen på 

länssjukhuset i Kalmar. Med tanke på att hälso- och sjukvården idag har begränsade resurser, 

samtidigt som vårdbehovet blir alltmer komplext, är vår åsikt att vår studie kan vara till nytta 

för att länssjukhuset i Kalmar ska kunna leva upp till en god kvalitet. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Utifrån redovisad bakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till en problemformu-

lering som lyder enligt följande: 

 Vilka är konsekvenserna gällande drift, säkerhet och kvalitet för länssjukhuset i Kal-

mar som följer av oplanerade verksamhetsavbrott, orsakat av fel på medicinteknisk ut-

rustning?  

 Vilken betydelse har den medicintekniska avdelningen (MTA) på länssjukhuset i 

Kalmar som supportfunktion till den vårdproducerande verksamheten? 
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1.4 SYFTE 

Syftet med vår studie är att undersöka oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medi-

cinteknisk utrustning i den vårdproducerande verksamheten på länssjukhuset i Kalmar. Vår 

studie baseras på ett antal specifikt utvalda händelser för att visa vilka konsekvenser gällande 

drift, säkerhet och kvalitet dessa störningar i verksamheten leder till. Vår avsikt är även att 

undersöka vilken roll länssjukhusets medicintekniska avdelning har för den vårdproducerande 

verksamheten vid dessa verksamhetsavbrott.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom huvuddelen av vår studie baseras på att vi ska undersöka oplanerade 

verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning, har vi valt att avgränsa oss 

vad gäller den specifika utrustningen. Avgränsningen kring den medicintekniska utrustningen 

exkluderar utbytbar utrustning så som förbrukningsartiklar, exempelvis plåster och 

graviditetstester. Studien inriktar sig följaktligen enbart på större och mer komplex 

medicinteknisk utrustning där röntgenutrustning för mammografi är ett exempel.  

 

1.6 BEGREPPSDEFINITIONER 

1.6.1 Underhåll 

Enligt den europeiska standarden EN 13306 är underhåll en ”kombination av alla tekniska, 

administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid i syfte att vidmaktmålla den i, 

eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion” (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån). 

 

1.6.2 Förebyggande underhåll 

Det förebyggande underhållet sker planerat i intervaller och kan bestå av justeringar, 

inspektioner, utbyte av komponenter samt övrig service. Åtgärderna ämnar minska risken för 

avbrott eller försämrad funktion (Europeiska arbetsmiljöbyrån). 
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1.6.3  Avhjälpande underhåll (korrigerande underhåll) 

Det avhjälpande underhållet utförs när en komponent felar och är i behov av reparation eller 

utbyte och genomförs således vid ett oplanerat driftavbrott. Åtgärderna är avsedda att 

återställa ett system efter ett avbrott (Europeiska arbetsmiljöbyrån). 

 

1.6.4 Tangibla kostnader  

En tangibel kostnad är en kvantifierbar kostnad som kan kopplas till en identifierbar källa 

eller tillgång. Tangibla kostnader representerar kostnader som uppkommer av aktiviteter 

såsom materialinköp, personalkostnader, eller inhyrning av utrustning (investopedia.com).   

 

1.6.5 Intangibla kostnader  

En intangibel kostnad är däremot en icke kvantifierbar kostnad som kan kopplas till en 

identifierbar källa. Intangibla kostnader representerar en variation av kostnader såsom 

produktionsbortfall, goodwill hos kunder, eller en minskning av arbetsmoral hos de anställda 

(investopedia.com). 
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2. METOD  

Vi kommer i det här avsnittet att presentera olika forskningsmetoder samt redogöra för och 

motivera vårt val av vetenskaplig ansats. Vi presenterar även mer detaljerat hur datain-

samlingen gått till, i form av urval och metoder vid våra intervjuer. Kapitlet avslutas med 

metod- och källkritik.  

 

2.1 VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI 

Vi vill här redogöra för skillnaden mellan att tillämpa en kvantitativ analys jämfört med en 

kvalitativ analys, för att sedan gå in på vilken utav dessa vi har valt för vår studie. Att som 

forskare i sin analys använda sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt innebär att fokus ligger 

på sådant som kan uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson m.fl, 2007). Ett sätt att 

beskriva kvantitativ metod är genom att tala om den som en statistisk metod (Patel & David-

son, 2003). Vi anser inte att vår problemformulering kan besvaras på ett tillfredsställande vis 

genom en statistisk undersökning, vilket motiverar avsaknaden av en kvantitativ metod i vår 

uppsats. 

 

Kvalitativ analys innebär att forskaren samlar in vad som kan kallas för ”mjuk data” (Patel & 

Davidson, 2003). Forskningsmetoden innebär att betydelse läggs på insamling och analys av 

den information som uttrycks muntligt, ofta i form av kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 

2005). Men kvalitativ analys kan även genomföras av textmaterial i form av tolkande analyser 

konstruerat utifrån böcker, artiklar, dagbok och anteckningar av observationer (Patel & 

Davidson, 2003). Enligt denna forskningsstrategi skapas en djupare kännedom i det som 

studeras. Vid användning av denna metod finns möjlighet att löpande omarbeta det material 

som erhålls. Det är en fördel för att kunna anpassa och omformulera frågor och syfte utifrån 

ny och oväntad information. Kvalitativ analys är även lämplig för att tolka och skapa 

förståelse för de studerades uppfattningar och resonemang (ibid.).  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ analys eftersom vi ansåg att det var det lämpligaste 

tillvägagångssättet för att få fram den information som vi var i behov av för att besvara vår 

problemformulering. Vår analysmetod innebär en möjlighet att göra löpande omarbetningar 

av det erhållna materialet, någonting som vi har tillämpat under arbetets gång. Genom 

framtagande av vår teoretiska referensram, samt vårt empiriska underlag, ämnar vi att koppla 



7 

 

samman dessa för att på så sätt möjliggöra för oss att skapa tolkningar för det valda 

problemområdet. Då vi vill skapa en djupare förståelse för de konsekvenser som uppkommer 

av oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning anser vi att en 

kvalitativ analys är den lämpligaste metoden att använda oss av.  

 

2.2 FORSKNINGSANSATS 

Vi vill här presentera två olika forskningsansatser, den induktiva och den deduktiva, samt en 

kort redogörelse av positivism och hermeneutik. Positivismen har sin grund i en empi-

risk/naturvetenskaplig tradition och där ska forskaren alltid ha en objektiv inställning till sin 

studie (Patel & Davidson, 2003). En positivistisk forskningsmetod utgår från ett deduktivt 

synsätt där utgångspunkten är existerande teorier och allmänna grundbegrepp. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att den deduktiva ansatsen utgår från teorier inom ett område och att 

forskaren sedan härleder hypoteser som ska bevisas i en empirisk undersökning. I vårt arbete 

har vi valt att utgå från observationer av konkreta situationer, inte från företagsekonomiska 

teorier. Därför anser vi att den deduktiva forskningsansatsen inte har varit lämplig för oss att 

använda oss av i vår uppsats. 

 

Motsatsen till positivismen är hermeneutiken som arbetar med tolkning som metod och som 

tillåter forskaren att vara subjektiv (Gustavsson, 2004). Bryman och Bell (2005:29) beskriver 

att hermeneutiken inom samhällsvetenskapen ”står för teori och metod när det gäller tolkning 

av människors handlingar”. Enligt Gustavsson (2004) är forskaren inte bunden till represen-

tativa urval vid datainsamling utan spekulationen är friare. Vi har valt att utgå från ett herme-

neutiskt synsätt i vår studie eftersom den har en kvalitativ utformning. Övriga motiv är att vi 

önskar att vara subjektiva, öppna och hängivna i vårt arbete, vilket tillåts enligt ett hermeneu-

tiskt synsätt. 

 

Den induktiva ansatsen inom vetenskapen har en motsatt funktion jämfört med den deduktiva 

och innebär att forskaren utgår från hur verkligheten ser ut och utifrån det formulerar en teori 

(Patel & Davidsson, 2003). Enligt Bryman och Bell (2005) har den här induktiva ansatsen inte 

samma strävan att följa ett logiskt och tydligt tillvägagångssätt som det deduktiva arbetssättet. 

I detta fall är utgångspunkten resultatet av forskningsarbetet snarare än teori. Vårt arbete 

grundar sig i att samla in empiriskt material, kunskap och erfarenhet från observationer av 
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händelser som har inträffat. Detta material kan vi sedan använda oss av för att sammanställa 

vårt resultat och komma fram till en slutsats. På grund av ovan nämnda anledningar anser vi 

att den induktiva metoden är bäst lämpad för vårt arbete. 

 

2.3 INTERVJUMETODIK 

I både kvantitativ och kvalitativ forskning är intervjuer ett viktigt verktyg för att samla in em-

piri (Bryman & Bell, 2005). Dock finns det väsentliga skillnader mellan kvantitativa och kva-

litativa intervjuer. Kvantitativa intervjuer är oftast mer strukturerade jämfört med kvalitativa 

intervjuer. Vid en strukturerad intervju vill forskaren uppnå en hög validitet och reliabilitet 

genom att respondenten får besvara frågor som är bestämda innan intervjun äger rum. Förde-

lar med denna typ av intervju är bl.a. att själva utfrågningsprocessen blir smidigare, samt att 

svaren lättare kan registreras (ibid.).  

 

Vid kvalitativa intervjuer är det tillåtet för de som intervjuar att komma med nya frågor och 

följdfrågor under tiden som intervjun fortlöper (Bryman & Bell, 2005). Medan en kvantitativ 

intervju är standardiserad, där intervjuaren måste följa ett visst mönster för att inte äventyra 

forskningens validitet och reliabilitet. Kvalitativa intervjuer präglas alltså av flexibilitet, me-

dan kvantitativa intervjuer alltid håller sig till en förutbestämd struktur. En kvalitativ forskare 

önskar helst att respondenten ger utförliga svar på frågorna. Vid en kvantitativ intervju vill 

forskaren däremot att svaren samlas in snabbt, så att forskaren kan börja med själva bearbet-

ningen av dem (ibid.).  

 

Efter ovan gjorda redogörelse för skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ intervju finner 

vi att de intervjuer som vi har genomfört bäst kan beskrivas som kvalitativa. Detta med anled-

ning av att våra intervjuer präglades av en relativt låg grad av standardisering. Respondenter-

na kunde svara utförligt på många av de frågor vi ställde. Dessutom ställde vi frågor som vi 

inte hade förberett, men som vi ansåg passande för att generera ytterligare kvalitativ informat-

ion. Innan genomförandet av intervjuerna förberedde vi en intervjuguide med ett antal grund-

läggande frågor. Denna intervjuguide skickades via e-post till majoriteten av de personer vi 

skulle intervjua, eftersom vi önskade att respondenterna skulle vara förberedda på vilka typer 

av frågor som de skulle besvara. Vi ansåg att en sådan förberedelse skulle ge oss mer utförliga 

svar på våra frågor. 
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För samtliga nio intervjuer, förutom en, har vi använt oss av en diktafon för att spela in det 

som sades. Detta med anledning av att vi ville minska chanser för bortfall av data i svaren, 

och för att inte ge en felaktig återspegling av intervjuerna. Enligt Patel och Davidson (2003) 

är både de som intervjuar och respondenten med om att skapa ett samtal, någonting typiskt för 

en kvalitativ intervju. Detta är någonting som vi anser präglade våra intervjuer. Vi har med-

vetet försökt undvika att använda oss av ledande frågor, exempelvis frågor som endast kan 

besvaras med ett ja eller nej. Författarnas beskrivna syfte med kvalitativ intervju stämmer väl 

överens med vårt syfte, nämligen att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos någonting.   

 

2.4 URVAL 

Den kvalitativa metoden kännetecknas ofta av icke-sannolikhetsurval, och två exempel på 

detta är snöbollsurval och kvoturval (Bryman & Bell, 2005). Snöbollsurval går till på det sätt 

att forskaren väljer ut ett antal lämpliga personer för den aktuella undersökningen. Genom 

kontakten med dessa personer kommer forskaren i kontakt med andra personer som även de 

anses vara relevanta för undersökningen. Vid kvoturval görs urvalet genom att forskaren själv 

väljer ut ett antal personer ur en viss grupp som anses vara lämpliga för undersökningen. Ur-

valet är därmed inte slumpmässigt, på grund av att det är forskaren själv som gör bedömning-

en om vilka personer som har de egenskaper som krävs (ibid.).   

 

I vårt urval av intervjupersoner har vi i enlighet med kvalitativ metod använt oss av kvoturval. 

I samband med vår insamling av empiriskt material har vi specifikt valt ut och studerat ett 

antal verkliga händelser. Dessa är händelser som har inträffat på ett antal vårdavdelningar på 

länssjukhuset i Kalmar, då fel på medicinteknisk utrustning har gett upphov till olika konse-

kvenser. Vårt urval av studerade händelser grundar sig i en önskan om att dessa skulle vara så 

aktuella som möjligt, samt att de skulle representera en variation av den medicintekniska ut-

rustningen. Genom vår kontaktperson på MTA i Kalmar fick vi kontaktuppgifter till personer 

som hade en koppling till dessa specifika händelser. Genom att kontakta dessa personer bo-

kade vi in intervjuer med dem för att genomföra vår empiriinsamling, ett material som vi se-

dan har använt oss av för att besvara vår studies syfte och problemformulering. Vi valde även 

att kontakta en medicinteknisk ingenjör som arbetar på länssjukhuset i Kalmar. För att upp-

fylla syftet med vår studie ansåg vi att det var relevant att få höra dennes synpunkter kring det 
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problem som vi studerar. En intervju genomfördes också med två personer som är verksamma 

på den administrativa avdelningen vid länssjukhuset i Kalmar, dels som sjukvårdsstrateg och 

dels som patientsäkerhetssamordnare. Syftet med intervjun var att få diskutera centrala be-

grepp som vi har valt att inkludera i vår studie, så som kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet 

och ansvarsfördelning. Vi ansåg att detta möjliggjorde för oss att få ett bättre helhetsperspek-

tiv av det studerade problemet. Vår sista intervju var med en controller som arbetar på läns-

sjukhusets ekonomiavdelning. Anledningen till att vi ville genomföra den intervjun var för att 

komplettera vår studie med vissa ekonomiska aspekter som vi inte hade kunnat erhålla genom 

övriga intervjuer.    

 

2.5 DATAINSAMLING 

Enligt Patel och Davidson (2003) väljs metod för datainsamling utifrån vilken metod som 

anses passa bäst till den aktuella frågeställningen, samt beroende på de verktyg och den tid 

som forskaren har att disponera. Det finns två typer av källor för insamling av empiri, pri-

märkällor och sekundärkällor. Insamling av primärdata sker genom att forskaren samlar in-

formation från verkligheten för ett särskilt ändamål och syfte. Sekundärdata är däremot in-

formation som redan existerar och som har samlats in för ett annat ändamål. Som exempel på 

sekundärdata kan nämnas offentlig statistik, böcker och vetenskapliga artiklar (ibid.).  

 

Att använda sig av sekundärdata ger vissa fördelar, bland annat krävs det i de flesta fall 

mycket resurser för att ta fram informationen på egen hand (Bryman & Bell, 2005). Informat-

ionsskapande är ofta även tidskrävande, varför forskare genom att använda sekundärdata både 

sparar tid och pengar. Men sekundärdata medför även vissa negativa aspekter, som tillexem-

pel att forskaren inte har tillräckligt med tid för att sätta sig in i informationsmaterialet. Se-

kundärdata kan upplevas som komplex och svår att förstå, samt att det oftast inte går att kon-

trollera kvaliteten av sekundärdata helt och hållet (ibid.). De krav vi har ställt på använd se-

kundärdata är att källorna ska bedömas som aktuella och trovärdiga.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata har 

genererats utifrån de kvalitativa intervjuer som vi har genomfört. Informationen från våra in-

tervjuer har vi därmed samlat in för ett specifikt syfte. Vår använda sekundärdata består av 

relevant litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter och elektroniska källor. Genom använd-
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ning av relevanta sekundärkällor har vi har identifierat olika teorier och begrepp som är aktu-

ella för vår uppsats. Dessa har forskats fram av andra personer än oss själva, och för ett annat 

ändamål. Ovan nämnda primärdata och sekundärdata har vi haft till hjälp som ett underlag för 

att analysera vårt insamlade empiriska material, för att därefter komma fram till vår slutsats.  

 

2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Vi anser att det är viktigt att den information som vi har insamlat för vårt syfte ska vara så 

trovärdig som möjligt. Vi vill därför utreda vad begreppen validitet och reliabilitet betyder, 

samt påvisa hur vi har uppfyllt dessa i arbetet med vår forskningsprocess.  

 

Reliabilitet kallas med ett annat ord för tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2005). Detta tillförlit-

lighetsmått används främst vid genomförande av kvantitativa undersökningar. Detta med an-

ledning av att det då främst handlar om att ta reda på om det resultat som framkommit utifrån 

en undersökning skulle bli likadant vid scenariot att samma undersökning skulle genomföras 

igen. Relevanta frågor som en forskare kan ställa sig är huruvida måttet är stabilt, eller om 

resultatet på något vis har påverkats (ibid.). Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa 

undersökningar och anser att deras tillförlitlighet är relativt hög. Vi har exempelvis inte med-

vetet försökt att påverka intervjupersonerna att svara på ett visst sätt, utan har eftersträvat fria 

svar utifrån deras eget tyckande. Ett sätt att öka graden av reliabilitet under intervjuer är att 

fler än en person är med och intervjuar (Patel & Davidson, 2003). Reliabiliteten kan öka med 

anledning av att de personer som har genomfört intervjun kan jämföra graden av överens-

stämmelse efter intervjun. Att spela in och lagra intervjuer är ännu ett sätt att höja reliabilitet-

en eftersom det därmed blir svårare att undgå viktig information. Vid våra genomförda inter-

vjuer har vi varit antingen två eller tre personer som har intervjuat, och när intervjuerna är 

avslutade har vi jämfört och diskuterat hur vi alla har uppfattat respondentens svar. Dessutom 

har vi, som vi tidigare nämnt, spelat in intervjuer med hjälp av en diktafon för att intervjuerna 

ska få en så hög tillförlitlighet som möjligt.  

 

Validitet benämns ofta som det viktigaste forskningskriteriet (Bryman & Bell, 2005). Över-

gripande kan validitet beskrivas som en bedömning av en undersöknings slutsatser, och 

huruvida det är möjligt att finna ett samband mellan dessa slutsatser (ibid.). För en god validi-

tet enligt den kvantitativa metoden krävs att forskaren använder sig av noggranna instrument 
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för att kunna mäta det som en forskare avser att mäta (Patel & Davidsson, 2003). När det 

kommer till validitet i den kvalitativa metoden så görs en bedömning av hela forskningsför-

loppet. Kvalitet i form av god validitet ska kunna finnas i forskningens alla delar, och inte 

bara i en viss del, som tillexempel i datainsamlingen.  

 

Vi har i arbetet med vår uppsats valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. På 

det sätt som validitet beskrivs kopplat till denna forskningsmetod anser vi att det stämmer bra 

överens med hur vi ser på begreppet validitet gällande vårt arbete. Vi har försökt undersöka 

det som är relevant för vår uppsats syfte. Vår undersökningsdesign har bland annat inneburit 

flertalet intervjuer. För dessa intervjuer krävs av oss en viss bedömning av validiteten i det 

material som forskningsmetoden genererat. För att öka validiteten i vår datainsamling har vi 

valt att använda oss av ljudinspelningar under intervjutillfällena. På så vis har vi kunnat lyssna 

på materialet i efterhand och kontrollerat att det vi registrerat stämmer överens med de svar 

intervjupersonen lämnat. De lagrade ljudinspelningen har även medfört att vi kunnat granska 

intervjupersonernas tillförlitlighet. Genom att lyssna på våra inspelningar har vi kunnat be-

döma om svaren verkligen genererat kunskap som är relevant till vårt syfte, för att enbart lyfta 

fram den information som bidrar till förståelse av vårt problemområde.  

 

2.7 METOD- OCH KÄLLKRITIK 

Patel och Davidsson (2003) betonar vikten av att förhålla sig kritisk till använda källor. För att 

uppnå en mer nyanserad och verklig beskrivning bör forskare även ta med källor innehållande 

fakta och teorier som motsäger den framtagna teorin (ibid.). Vi är av åsikten att risken för att 

redovisa en skev bild av verkligheten kan vara någonting som vi, som författare av denna 

uppsats, skulle kunna göra omedvetet. Därför anser vi att det är viktigt att förhålla sig kritisk 

till de metoder och källor som vi har använt oss av, samt att reflektera kring problematiken för 

att undvika att ge en ensidig bild av det studerade fenomenet. Då vi har genomfört den aktu-

ella studien på uppdrag av medicintekniska avdelningen på länssjukhuset i Kalmar, har vi 

under processens gång försökt att förhålla oss så neutrala som möjligt.  

 

Patel och Davidsson (2003) diskuterar vidare kring vikten av att vara kritisk till den insamling 

av data som sker. Det gäller att på ett så bra sätt som möjligt kunna förvissa sig om att ett do-

kument är tillförlitligt. För att göra detta kan forskaren ställa olika typer av frågor rörande när 
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och var ett dokument kommit till, vem som är upphovsman till det aktuella dokumentet, hur 

pass tillförlitlig upphovsmannen bedöms vara och hur kunnig denne är inom det aktuella om-

rådet. Forskaren som samlat in dokumentet bör ställa sig den övergripande frågan om det fö-

religger en risk för att dokumentet inte redovisar en rättvisande bild av det som beskrivs 

(ibid.). När det gäller insamling av sekundärdata har vi försökt att utgå från en så aktuell in-

formation som möjligt. Exempelvis grundar sig en del av den forskning som vi utgått ifrån på 

studier av det amerikanska sjukvårdssystemet, vilket komplicerat för oss att göra bra jämfö-

relser med det svenska sjukvårdssystemet. Då forskning utifrån ett svenskt perspektiv visat sig 

vara knapphändig anser vi att det har varit relevant att inkludera de delar som går att applicera 

på det svenska sjukvårdssystemet i vår studie. Vi anser oss inte kunna garantera att det inte 

förekommer några brister i den information som vi har använt oss av. Men vi intar ändå 

ståndpunkten att sett som en helhet så kan vår uppsats anses som trovärdig.  

 

Under det inledande arbetet med vår uppsats var tanken att studien främst skulle inrikta sig på 

de ekonomiska konsekvenser som följer av oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på 

medicinteknisk utrustning. Vi hade önskemål om att ta fram ett ekonomiskt underlag för att i 

monetära värden uppskatta vilka konsekvenser de studerade händelserna orsakade. Under 

processens gång fick vi dock ändra inriktning med anledning av att vi genom vår empiriska 

undersökning inte fick fram den information som var nödvändig för att enbart påvisa de eko-

nomiska konsekvenserna. Istället valde vi att utifrån ett mer övergripande ekonomiskt per-

spektiv undersöka konsekvenser gällande drift, säkerhet och kvalitet. Vi anser att dessa områ-

den är de som påverkas mest vid verksamhetsavbrott och därmed är de väsentliga att lyfta 

fram i en företagsekonomiskt inriktad analys och diskussion.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel redogör vi för teorier som vi anser är passande att inkludera för vårt valda 

ämne.  

 

3.1 SITUATIONEN FÖR DAGENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

3.1.1 Resursbegränsningar och ett ökat vårdbehov  

Hälso- och sjukvårdssektorns arbete berör dagligen hanteringen av mänskliga liv och därför är 

det högst centralt att den service som levereras till patienter håller en god kvalitet (Anthony & 

Govindarajan, 2007). I Sverige har vi en situation där de resurser som avsätts till hälso- och 

sjukvården kommer att vara relativt oförändrade då situationen följer efter inflationens ut-

veckling (Norbäck & Targama, 2009). Samtidigt finns ett antal pådrivande faktorer som leder 

till att behovet av sjukvård hos medborgarna kommer att öka allt mer. De främsta faktorerna 

handlar om att medicinsk teknik och kunskap ger upphov till nya och förbättrade behand-

lingsmetoder och mediciner (ibid.). Hallin och Siverbo (2002) menar i sin rapport att utveckl-

ingen av medicinsk teknologi kan leda till en efterfrågan som annars möjligtvis inte skulle 

existera. I samband med utvecklingen av ny utrustning inom hälso- och sjukvården ökar 

oundvikligen kostnaden per behandling (Anthony & Govindarajan, 2007). Den här utveckl-

ingen kan ställas i kontrast till de tillverkande företagens situation, där ny utrustning vanligt-

vis ger upphov till lägre styckkostnader. Frågan om hur hälso- och sjukvårdsorganisationer 

ska hantera utvecklingen gällande det ökade vårdbehovet och de kostnader som det medför 

kräver en ökad uppmärksamhet (ibid.).  

 

3.1.2 ”Den ekonomiska rävsaxen”  

Norbäck och Targama (2009) använder sig av begreppet ”den ekonomiska rävsaxen” för att 

beskriva dagens situation där behovet av sjukvård ökar, samtidigt som de avsatta resurserna 

förblir desamma. Den slutsats som författarna drar är att det kommer bli ett allt större gap 

mellan vad som är möjligt att genomföra rent ekonomiskt, jämfört med vad som är möjligt att 

genomföra med beaktande av medicinsk och teknisk kunskap och utveckling. Norbäck och 

Targama förespråkar två olika sätt för att angripa problemet med den ekonomiska rävsaxen. 

Ett sätt handlar om att göra en prioritering, att välja vilka resurser och insatser som ska ge-

nomföras. Det andra sättet handlar istället om att omvärdera hur man arbetar idag för att 
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sträva mot att effektivisera verksamheten. Anledningen till varför vi har valt att inkludera 

teorin ovan är dels för att vi vill belysa situationen för dagens hälso- och sjukvård när det 

kommer till den medicintekniska utvecklingen och de begränsade resurserna. Om det visar sig 

att oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning leder till en 

ökad resursåtgång menar vi att det berör situationen kring hur resurserna för länssjukhuset i 

Kalmar ska hanteras.  

 

3.2 KVALITET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

3.2.1 Kvalitetsarbete 

Ternov (1998) beskriver den professionella pliktkänslan inom den svenska hälso- och sjuk-

vården som hög, men att en enskild medarbetare i sig gör sitt bästa är inte tillräckligt för att 

uppnå bra kvalitet i verksamheten. Ternov definierar begreppet kvalitet enligt följande: 

”Kvalitet = uppfyllda kunders överenskomna krav” (1998:18) 

Några centrala mål som sätts upp i samband med kvalitetsarbete är bland annat att öka kost-

nadseffektiviteten och att generera fler nöjda kunder, vilka inom hälso- och sjukvården är 

patienter. Enligt Øvretveit (2009) innebär kvalitet inom hälso- och sjukvården att resurser 

organiseras på det mest effektiva sättet för att möta vårdbehovet hos de som behöver det som 

mest. Detta ska ske på ett säkert sätt och utan att onödiga resurser går åt. En hög kvalitet inom 

hälso- och sjukvården är viktigt, bland annat på grund av krav gällande tillgänglighet. Vården 

ska kunna erbjudas patienter när de är i behov av den, och förseningar kan försämra effektiv 

behandling, exempelvis för cancerpatienter, eller orsaka lidande som skulle ha minskat om 

patienter hade fått vård i tid (ibid.).  Om ett oplanerat verksamhetsavbrott orsakat av fel på 

medicinteknisk utrustning påverkar hälso- och sjukvårdens kvalitet negativt, exempelvis ge-

nom att tillgängligheten försämras, anser vi att behandlingen av begreppet kvalitet i vår refe-

rensram är väl motiverat.    

 

Ternov (1998) menar att kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården kan jämföras med en 

tjänsteproducerande verksamhet, där tjänsten både produceras och konsumeras samtidigt. Vad 

som är avgörande för en verksamhets kvalitet är hur den enskilde kunden upplever tjänsten, 

och därmed bedömer dess kvalitet. Det innebär att kvaliteten måste återfinnas i tjänstens utfö-

rande. Om en patient upplever sig dåligt bemött under någon del av ett medicinskt omhänder-
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tagande, trots att patienten för övrigt anser sig mottagits bra, så kan en sådan händelse gene-

rera en negativ inställning till verksamhetens kvalitet. Brister i kvaliteten upplevs på en gång 

och leder till en missnöjdhet hos patienterna. Därför menar Ternov att det är oerhört viktigt att 

alla som arbetar i verksamheten tillsammans engagerar sig i kvalitetsarbetet (ibid.).  

 

3.2.2 Kvalitetsbrister och kvalitetsförbättringar 

Inom många branscher har det visat sig att verksamhetsprocesserna inte alltid lever upp till 

den grad av effektivitet som är önskvärd (Øvretveit & Högberg, 2004). I detta sammanhang 

talar man om att det finns brister gällande verksamhetens kvalitet, och att dessa brister ger 

upphov till kostnader (ibid.). Kvalitetsbrister inom hälso- och sjukvården syftar på en osäker 

service som kan orsaka skada för patienter (Øvretveit, 2009). Men begreppet inkluderar även 

service som understiger patienternas förväntningar eller service som är av en lägre standard än 

normalt, trots att inga patienter kommer till skada (ibid.). Inom hälso- och sjukvårdssektorn 

anser Øvretveit och Högberg (2004) att den mest allvarliga kvalitetsbristen är brister rörande 

patienternas säkerhet. Kostnader för kvalitetsbrister är de extra resurser som tillkommer på 

grund av undermålig kvalitet. Skador som uppkommer till följd av kvalitetsbrister inom hälso- 

och sjukvård leder bevisligen till ökade kostnader, onödig smärta för patienter, samt ett mins-

kat förtroende för verksamheten (ibid.). Även Ternov (1998) anser att kvalitetsbrister ger 

upphov till stora kostnader. Inom hälso- och sjukvården uppenbarar sig dessa kostnader van-

ligtvis inte i form av kronor, utan återfinns snarare som tid som gått förlorad, tid som kunde 

ha använts på ett mycket effektivare sätt (ibid.).  

 

Enligt Øvretveit (2009) kan kvalitetsförbättringar i vissa fall leda till lägre kostnader, och i 

andra fall inte. Han menar att det är svårt att ta reda på, främst med anledning av att forsk-

ningen inom det specifika området är begränsad gällande kostnadsbilden. Där besparingar 

genom kvalitetsförbättringar är möjliga innebär det att resurser som annars skulle gått förlo-

rade istället erhålls. Exempel är besparingar av material och besparingar av arbetskraftskost-

nader eftersom personal istället kan ägna sin tid åt kvalitetsskapande arbete (ibid.).  
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3.3 STYRNING AV SERVICEVERKSAMHETER 

3.3.1 Serviceverksamhet som stödfunktion  

En organisations serviceverksamheter fungerar som stödfunktioner för organisationen (Samu-

elson, 2008). Vi anser att den medicintekniska avdelningen är att betrakta som en serviceverk-

samhet för länssjukhuset i Kalmar, vilket motiverar varför vi har valt att beakta olika perspek-

tiv på styrning av serviceverksamheter. Förr fungerade det vanligtvis så att serviceverksam-

heter styrdes genom planstyrning, där resursfördelning från företagsledningsnivå skedde till 

följd av en budgetprocess. Idag har utvecklingen gått mot en ökad efterfrågestyrning från or-

ganisationens interna marknad, vilket innebär att serviceverksamheten ges ett resultatansvar. 

För att överleva måste serviceverksamhetens tjänster finansieras via den interna marknaden. 

Genom efterfrågestyrning blir det möjligt för de som utnyttjar serviceverksamhetens tjänster 

att se hur de belastas för tjänstens kostnader. Genom planstyrning är det däremot oftast inte 

möjligt för användarna att se vad deras utnyttjande av servicetjänster har gett upphov till för 

kostnader. (ibid.).  

 

3.3.2 Tillämpning av outsourcing vid medicinteknisk service och underhåll  

Idag är det allt vanligare att företag väljer att köpa in tjänster externt, istället för att tillhanda-

hålla dem internt (Samuelson, 2008). Detta fenomen benämns outsourcing och företag kan 

tillexempel outsourca delar av sin tillverkning, eller sin administrativa funktion. En fördel 

med outsourcing anses vara att dra ner på företagets kostnader, samt att öka flexibiliteten ge-

nom att kompetensen inte längre behöver tillhandahållas inom företaget (ibid.). Det finns 

dock argument som framhäver problem med att outsourca det medicinsktekniska service- och 

underhållsarbetet (Region Skåne, 2010). Vid outsourcing flyttas denna stödverksamhet till 

externa aktörer vilket motverkar den största vinsten med medicinteknisk service, nämligen 

dess närhet till den huvudsakliga vårdverksamheten (ibid.).  Sherwin (2000) menar att när det 

gäller outsourcing av underhåll så är huvudfrågan inte vem som utför arbetet, det centrala 

handlar istället om frågor såsom hur ofta underhållet genomförs, hur snart, samt hur väl.  
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3.4 SÄKERHET, RISKER OCH ANSVARSFÖRDELNING 

3.4.1 Sambandet människa, teknik och organisation (MTO) 

I vårt samhälle sker det allvarliga olyckor inom exempelvis energiproduktion, transport och 

kemisk industri (Rollenhagen, 2005). När dessa olyckor har granskats närmare har det fram-

kommit att orsakerna till varför de uppstod står att finna i en kombination av olika faktorer. 

Det kan handla om brister i kvalitetssystem, teknikbrister, konstruktionsfel, mänskliga misstag 

och brister i återföring av tidigare erfarenheter. Även när det gäller olyckor i mindre omfatt-

ning kan orsakerna härledas på likande sätt som när det handlar om större olyckor. I majorite-

ten av olycksfallen är det en sammankoppling av människors beteende, säkerhetsbrister i or-

ganisationen, samt brister gällande teknik som gemensamt ger upphov till olyckor. Det är van-

ligt att lägga skulden på en enskild individ, eller att skylla på tekniska brister, men Rollenha-

gen menar att situationen innehar en högre komplexitet än så (ibid.).  

 

Ingrid Anderzén bedriver sin forskning inom hälsa, organisation och säkerhetsfrågor vid Upp-

sala Universitet och är väl insatt i MTO- begreppet (prevent.se). MTO- begreppet handlar om 

att ta hänsyn till hur de tre faktorerna människa, teknik och organisation samverkar. Anderzén 

menar att MTO- begreppet kan tillämpas både vid förebyggande arbete och efter att en olycka 

har skett. I arbetet med att skapa en säkrare arbetsplats är det viktigt att se till att tekniken är 

anpassad för de personer som ska använda den. Det mänskliga beteendet är även viktigt att ta 

hänsyn till, då exempelvis stress hos medarbetare ökar risker för att olyckor ska inträffa. Or-

ganisationens del av MTO- begreppet kan innefatta sådant som lagar och regler som gäller på 

arbetsplatsen. Organisationens samverkan med tekniken hänger ihop på så vis att det är van-

ligt på arbetsplatser med rutiner för rapportering av risker, rutiner för underhåll, instruktioner, 

samt skyddsutrustning. Anderzén anser att en verksamhet som har en hög säkerhet och en 

hälsosam personal, även är en effektivare verksamhet (ibid.).  

 

3.4.2 Risker och säkerhet 

Hälso- och sjukvårdssektorn är en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna idag. 

Området för den medicintekniska utrustningen är en del av den sektorn (Lindholm, 2009). I 

hälso- och sjukvårdsverksamheten kan minsta lilla misstag leda till oförutsedda konsekvenser. 

Riskhantering är ett område som är starkt sammankopplat till utvecklingen och användningen 

av medicinteknisk utrustning, och det är viktigt att risker för patienter och medicinsk personal 
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är så låga som möjligt. Ett dilemma kan handla om att å ena sidan vilja uppnå maximal 

behandlingseffekt, och å andra sidan ha en så låg risk för skador som möjligt (ibid.).  

 

Det framhävs att den medicintekniska utrustningen inom vården idag ligger på en hög nivå 

vad gäller tillförlitlighet och säkerhet (Region Skåne, 2010). Men bortsett från detta faktum 

krävs det inte endast av tillverkarna att se till att utrustningen fungerar, utan även att ett stort 

ansvar tillfaller användare, tekniker och supportpersonal (ibid.). All personal som har kontakt 

med den medicintekniska utrustningen ska ha vetskap om utrustningens funktion, risker vid 

kontakt med patient, samt hantering och åtgärder då fel har inträffat (lakemedelsverket.se). 

Att ansvaret är väsentligt i kontakten med medicinteknisk utrustning kan sägas ha sin 

utgångspunkt i att hälso- och sjukvården är ett traditionellt område som anses säkerhetskritiskt 

(Lindholm, 2009). Ett säkerhetskritiskt system är ett system där misstag kan resultera i 

dödsfall, signifikant egendomsskada, eller skador i omvärlden/miljön (ibid.). 

 

3.4.3 Medicinteknik och IT 

Mjukvara kan vara en integrerad del av medicinteknik, eller påverka användningen av medi-

cinteknisk utrustning på något sätt (Lindholm, 2009). Det har således skett en mer eller 

mindre ökad sammansmältning mellan IT och medicinteknisk utrustning inom vården. An-

vändningen av medicinsk mjukvara är en inneboende risk för patienten och resultatet av en 

funktionsstörning kan variera från dödlig utgång till nästan ingen påverkan alls (ibid.). Enligt 

en artikeln publicerad av ingenjören Ulf Boström i läkartidningen (2007-07-10) medför inte-

greringen av den medicintekniska utrustningen och informationssystemet att gränserna blir 

mindre tydliga och det påverkar i sin tur frågor som rör säkerhet och ansvar. Detta skapar ett 

ökat behov av att samordna de två tekniska verksamheterna, IT och medicinteknik, för att 

gemensamt kunna använda deras kvalificerade nytta i vårdproduktionen (Region Skåne, 

2010).  

 

3.4.4 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning är en annan viktig aspekt vid användning av medicinteknisk utrustning för 

att säkerställa säkerhet kring den medicintekniska utrustningen. Det är väsentligt att respek-

tive personal har vetskap om vilket ansvar och vilka befogenheter som åligger denne (vard-

handboken.se). Verksamhetschefens ansvar omfattar bland annat att de medicintekniska pro-

dukterna är säkra, att rutiner finns gemensamt för inblandad personal, samt att dessa rutiner 
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följs upp. Verksamhetschefen ska även delegera uppgifter till lämplig personal som ska vara 

anmälningsansvariga för negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Yr-

kesansvaret innebär att samtlig personal som är underordnad Socialstyrelsens tillsyn har ett 

eget ansvar för sitt handlande i arbetet, t.ex. att individen ser till att ha kompetens för de pro-

dukter som denne använder. Ansvaret försvåras dessvärre i och med att utrustningen tenderar 

att bli mer komplex, vilket bidrar till att användare har svårare att förstå den och få en bra 

överblick. Utrustningen kan kräva en ökad förmåga hos användaren att uppfatta de olika ut-

rustningarnas system och kan ge upphov till stress och osäkerhet. Detta ökar i samband med 

ett alltmer teknikintensivt och ansvarsbelastat vårdarbete (ibid.).  

 

3.4.5 Ett lärandeperspektiv  

Kritiska händelser som inträffar inom hälso- och sjukvården orsakas av många olika faktorer, 

och inte enbart av exempelvis fel på utrustning eller av den mänskliga faktorn (Amoore & 

Ingram, 2002). Det är inte alltid som lärdomar dras utifrån de allvarliga händelser som har 

inträffat. Amoore och Ingram menar att det finns sätt att underlätta för att det ska bli verklig-

het. Personalen bör informeras om själva incidenten och vad som orsakade dess uppkomst, 

och bör göras uppmärksamma på vilka lärdomar som kan dras utifrån händelsen. Slutligen 

lyfter de fram vikten av att belysa de positiva beslut som togs av personal, och som därmed 

hjälpte till att minska uppkomsten av kritiska konsekvenser. Detta menar författarna ska leda 

till att utveckla en kultur som stödjer lärande och som främjar positiva handlingar (ibid.). Vi 

finner det intressant att undersöka i vilken utsträckning det föreligger en lärandeprocess efter 

att händelser inträffat gällande oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicintek-

nisk utrustning. Av den orsaken anser vi att lärande är en väsentlig aspekt att framföra i vår 

teoretiska referensram.  

 

3.5 UNDERHÅLLSARBETE 

3.5.1 Förebyggande och avhjälpande underhåll 

Syftet med att styra underhållsarbetet är att reducera de negativa effekter som följer av ett 

haveri, samt att maximera tillgängligheten till lägsta möjliga kostnad (Löfsten, 1999). Löfsten 

använder sig av två begrepp för att förklara underhållsarbetet – förebyggande och avhjälpande 

underhåll. Forskningen har visat att förebyggande underhållsarbete kan bidra till ett rationellt 

sätt att bevara och sköta utrustning. Men trots detta kan man inte helt eliminera det avhjäl-
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pande underhållet. Alla inträffade utrustningsfel leder till störningar i produktionen och ger 

därmed upphov till merkostnader som kan härledas till driftstopp, produktionsförluster, en 

minskning av produktivitet och kvalitet, samt ett ineffektivt utnyttjande av personal, utrust-

ning och lokaler. Löfsten påpekar i sin artikel att de företag som han har studerat främst har 

ett fokus på det avhjälpande underhållet. Förklaringen är enligt Löfsten att underhållsavdel-

ningarna inte kan visa vilka effekter som förebyggande underhåll ger på företagens lönsam-

het, då det saknas metoder för att uppskatta effekterna av förebyggande underhåll (ibid.).  

 

Idhammar (1992) nämner ett flertal faktorer som, främst inom industriproduktion, har en 

inverkan på företags underhållsarbete. En faktor behandlar utvecklingen mot att driftspersonal 

får ett alltmer ökat ansvar för underhåll (ibid.). Denna utveckling är någonting som kan 

kopplas till användningen av medicinsk teknik inom hälso- och sjukvården 

(Landstingsförbundet Medicinsk Teknik, 2002). Inom svensk hälso- och sjukvård sker det 

hela tiden en snabb utveckling mot en ökad användning av, ofta komplex, medicinteknisk 

utrustning. I detta sammanhang är det vårdpersonalen som fungerar som driftspersonal. Enligt 

rapporten från Landstingsförbundet blir det allt vanligare att vårdpersonal ansvarar för en viss 

del av det enklare underhållet för medicinteknisk utrustning, vilket ger de medicintekniska 

verksamheterna mer tid att inrikta sig på det mer tekniskt avancerade underhållsarbetet (ibid.).  

 

3.6 KONSEKVENSER AV STILLESTÅND 

3.6.1 Stilleståndstid och stilleståndskostnader 

Stillestånd kan definieras som den period under vilken utrustning som är avsedd att användas 

för en specifik uppgift inte är tillgänglig på grund av utrustningsfel (Nepal & Park, 2004). 

Konsekvenserna av stillestånd kan delas in i två grupper: stilleståndskostnader och stillestån-

dets varaktighet (Prasertrung & Hadikusumo, 2008). Stilleståndets varaktighet kan i sin tur 

klassificeras i två typer: planerat (utrustningen är otillgänglig p.g.a. rutinunderhåll) och opla-

nerat (utrustningen är otillgänglig p.g.a. utrustningsfel) stillestånd. För att minska effekterna 

av stillestånd när det väl har inträffat finns det vissa saker som kan göras. Exempelvis handlar 

det om att söka reda på alternativ utrustning som kan ersätta den trasiga utrustningen tillfäl-

ligt, att vänta tills reparationen är färdig, öka arbetstakten, ändra arbetsschemat, och förflytta 

arbetskraft till andra delar av verksamheten (ibid.).    
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I en vetenskaplig artikel studerar Dunscombe et al (2000) finansiella kostnader som följer av 

planerat och oplanerat stillestånd av teknisk utrustning inom hälso- och sjukvården. Den 

tillkommande kostnaden för stilleståndstid bryts ner i tre kategorier;  

 Intern eller extern teknisk service  

 Minskad patientkapacitet 

 Lokal operativ process för att hantera stillestånd 

Dunscombe et al belyser den minskade patientkapaciteten som den största kostnaden. Om 

antalet patienter som kan genomgå behandling reduceras för att tid istället behöver ägnas åt 

förebyggande underhåll eller oväntat haveri, kan kostnaderna för detta bli mycket stora. 

Vidare framhävs att hänsyn måste tas till andra faktorer än enbart de ekonomiska 

konsekvenserna när policys och styrningsprocesser för tillvägagångssätt vid stillestånd 

utvecklas. Här pekar författarna på behandlingseffekter, patientsäkerhet samt livskvalitet för 

personalen (ibid.). 

 

3.6.2 Indelning av kostnader 

Kostnader som uppstår av en inträffad händelse kan delas upp i direkta och indirekta 

kostnader (Myndigheten för samhällsberedskap, 2010). Direkta kostnader är de kostnader som 

uppkommer som en direkt följd av en aktuell händelse, medan de indirekta kostnaderna är 

kostnader som kan kopplas samman med händelsen, men som inte har orsakats direkt av den 

(ibid.). För att se dessa kostnader ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv vill vi även redogöra 

för folkhälsoguidens exempel på direkta och indirekta kostnader. Folkhälsoguiden 

exemplifierar de direkta kostnaderna inom vården som arbetstid för sjukvårdspersonal, 

material som läkemedel och annan medicinsk service, medan ett exempel på indirekta 

kostnader är förlorad arbetstid (folkhalsoguiden.se). De direkta och indirekta kostnaderna 

delas in i två grupper, tangibla kostnader och intangibla kostnader. Skillnaden är att tangibla 

kostnader är kvantifierbara medan de intangibla kostnaderna är icke kvantifierbara 

(investopedia.com). Folkhälsoguiden framhåller även oro, smärta och lidande som intangibla 

kostnader inom hälso- och sjukvården.  

 

 3.6.3 Analys av kostnader 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010) har i en rapport om ekonomiska kon-

sekvenser av kraftiga skyfall använt sig av nedanstående analysmodell för att klassificera 
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olika typer av kostnader, som vi redogjort för ovan. Vi ämnar bruka modellen på liknande vis 

för att tydligt kategorisera de konsekvenser som vi identifierar genom vår empiriinsamling.  

 
Tangibla Intangibla 

Direkta 

Fysisk skada på tillgångar: 

Byggnader 

Inventarier 

Infrastruktur 

Förlust av liv 

Hälsoeffekter 

Ekologiska förluster 

Indirekta 

Produktionsförluster 

Trafikstörningar 

Utryckningskostnader 

Obekvämlighet 

Ökad sårbarhet 

 

   (Modell 1: Indelning i direkta och indirekta konsekvenser) 

Rapporten från myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver vidare att tangibla 

kostnader oftast är enklast att urskilja då de är mer konkreta kostnader. De intangibla kostna-

derna är däremot svåra att mäta i monetära termer. Även indirekta kostnader kan vara svåra 

att uppskatta värdet på, och när dessa kostnader inkluderas i en ekonomisk analys är det van-

ligt förekommande att man endast diskuterar och resonerar kring dem. Den ekonomiska ana-

lysens framräknade kostnader reflekterar då enbart de direkta kostnaderna (ibid.) 
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4. EMPIRI 

I följande kapitel redovisar vi det resultat som vi har genererat utifrån vår empiriska under-

sökning. Huvuddelen av vår empiri har samlats in genom personliga intervjuer med respon-

denter som arbetar på Länssjukhuset i Kalmar.  

 

4.1 INTERVJUPERSONER 

Med följande respondenter har vi genomfört en personlig intervju: 

 Kerstin Henrysson, Röntgensjuksköterska Mammografienheten, Kalmar Länssjukhus. 

 Ann-Charlotte Hammarsten, Avdelningschef Mammografienheten, Kalmar Länssjuk-

hus. 

 Annika Linåker, Röntgensjuksköterska Radiologiska kliniken, Kalmar Länssjukhus. 

 Helena Millbäck Ljung, Barnmorska Förlossningsavdelningen, Kalmar Länssjukhus. 

 Helen Ljungkvist, Röntgensjuksköterska Radiologiska kliniken, Kalmar Länssjukhus. 

 Irene Linklint, Röntgensjuksköterska Radiologiska kliniken, Kalmar Länssjukhus. 

 Irene Carlsson, Ögonsjuksköterska Ögonkliniken, Kalmar Länssjukhus. 

 Magnus Andersson, Medicinteknisk ingenjör Medicintekniska avdelningen, Kalmar 

Länssjukhus.  

 Eva Ståhle, Sjukvårdsstrateg, Kalmar Länssjukhus. 

 Erica Isaksson, Patientsäkerhetssamordnare, Kalmar Länssjukhus. 

 Joanna Ferenz, Controller Ekonomiavdelningen, Kalmar Länssjukhus.  

 

4.2 PRESENTATION AV CASE  

I de sex stycken utvalda case som vår studie baseras på har vi granskat vilka konsekvenser 

oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning medför. Vi utgår 

således från en specifik utrustning i respektive fall. Vår avsikt är att redogöra för vad den me-

dicintekniska utrustningen har för funktion och vilka nödvändigheter den står för, med ända-
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målet att ge en klarare bild om vad som har undersökts. Nedan följer vilken aktuell avdelning 

det gäller och dess tillhörande medicintekniska utrustning.  

 

4.2.1 Mammografiavdelningen 

Mammografiundersökning (mammografiscreening) görs på friska kvinnor för att i ett tidigt 

stadium finna icke kännbar men botbar bröstcancer (vardguiden.se). Den aktuella händelsen 

som vi har tittat närmare på handlar om att ett felmeddelande visade sig på röntgenapparaten 

och att den därmed inte gick igång. Leverantören kontaktades och fick komma till mammo-

grafiavdelningen för att lösa problemet. Efter att leverantören åtgärdat felet hade det gått en 

hel dag, cirka åtta timmar, som röntgenapparaten inte hade varit tillgänglig för patientunder-

sökningar.   

 

4.2.2 Röntgenavdelningen 

Datortomografi (CT, Computed Tomography) är en så kallad skiktröntgen som genomförs för 

att undersöka olika organ i kroppen (rontgen.com). Metoden är det primära alternativet för 

undersökning vid fall som rör trauman och olyckor. Undersökningen kan ta mellan fem till 

tjugo minuter. Vad vi ville undersöka angående CT-maskinerna, var en händelse då ett strö-

mavbrott under natten slog ut de två CT-maskinerna som finns på den radiologiska kliniken. 

Detta ledde till att de huvudströmbrytare som finns för varje CT-maskin slogs av. När ström-

men återkom var fortfarande dessa huvudströmbrytare avstängda. Landstingsfastigheter (LTF) 

kontaktades för att lösa problemet, men de var osäkra kring huruvida huvudströmbrytarna 

tillhörde deras eller MTA:s ansvarsområde. Detta medförde att MTA fick komma till platsen 

och åtgärda felet, även då ansvaret fanns hos LTF. Händelsen orsakade ett driftstopp mellan 

kl. 03:30 på natten till kl. 07:45 för den ena CT-maskinen, och fram till kl. 08:30 för den 

andra.  

 

MR-kamera, eller en magnetkameraundersökning, (MR, magnetresonanstomografi), ger en 

tredimensionell bild av kroppens organ (vardguiden.se). Denna undersökning ger information 

som kan vara dold eller svår att se vid en röntgen- eller datortomografiundersökning. En 

undersökning kan vara mellan 20 till 90 minuter. Händelsen som vi har granskat närmare var 

när MR-kameran en morgon inte fungerade. Genom att MTA återstartade systemet var pro-

blemet löst under samma dag och driftstoppet pågick under fyra timmar. Dagen efter startade 

inte MR-kameran återigen och MTA kunde då inte lösa problemet direkt. En annan åtgärd 
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fick vidtas och delar till MR-kameran fick beställas från leverantören i Tyskland. Driftstoppet 

dag två varade under åtta timmar, och driftstoppet dag tre varade i fem timmar. 

 

Röntgen (takstativ). Skillnaden mellan de ovanstående undersökningsmetoderna och en vanlig 

röntgenundersökning är att CT och MR-kameran ger tredimensionella bilder, medan röntgen-

fotografering innebär att endast en röntgenstråle sänds genom kroppen (vardguiden.se). Den 

aktuella händelsen handlar om att det inställningsbara takstativet till röntgenmaskinen inte 

förflyttade sig som det var programmerat att göra. I en sådan situation kan inte röntgenmaski-

nen utnyttjas för undersökningar, och röntgenlabbet fick därmed stängas medan felet åtgärda-

des av MTA. Under hur lång tid röntgenlabbet var stängt på grund av denna händelse är för 

oss okänt.  

 

4.2.3 Förlossningsavdelningen 

Med en CTG-apparat (cardiotokografi) kan barnets hjärtslag och livmoderns sammandrag-

ningar mätas och registreras före och under förlossningen(vardguiden.se). Detta innebär att 

barnmorskan kan se eventuella avvikelser i den normala hjärtrytmen hos barnet. Milou är ett 

centralt övervakningssystem av CTG-kurvor och som även lagrar dem i en databas. Problemet 

med händelsen som vi har undersökt var ett tillfälle då CTG-kurvorna från en specifik för-

lossningssal inte kom upp på Milous centrala övervakningssystem.  

 

4.2.4 Ögonkliniken 

En ögonbottenkamera ger en bild av ögats bakre del samt fotograferar synnerven och näthin-

nan (vardguiden.se). Med hjälp av bilderna kan uppföljning göras för att upptäcka möjliga 

förändringar i ögat. Vi fann en situation där apparaten var otillgänglig för undersökningar. 

Händelsen var i samband med att IT skulle uppgradera mjukvaran i ögonbottenkameran, vil-

ket resulterade i att ögonbottenprogrammet inte startade. Efter åtta timmars felsökande kom 

leverantören på att hårdvarulicensen hade gått ut. MTA kunde via telefonkontakt med leve-

rantören sedan åtgärda felet.  
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4.3 SITUATIONEN FÖR DAGENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

4.3.1 En god hälso- och sjukvård   

Landstinget i Kalmar län sätter upp olika mål som även inbegriper länssjukhuset i Kalmar. 

Enligt landstingsplanen för 2010-2012 är det övergripande och gemensamma målet för lands-

tinget i Kalmar att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Landstinget har satt upp två grundpe-

lare, rätt kvalitet och god hushållning. Med dessa grundpelare vill de visa att landstinget ge-

nom ett väl utvecklat kvalitetsarbete kan hantera de ekonomiska utmaningar som väntar i 

framtiden på ett bra sätt. Inom landstinget anses även att begreppen ekonomi och kvalitet all-

tid ska beaktas gemensamt. Det är möjligt att erbjuda patienter en hög tillgänglighet och ge 

dem ett gott bemötande, samtidigt som det förekommer en god ekonomisk hushållning. Sve-

riges bästa tillgänglighet finner vi i landstinget i Kalmar län, och där arbetas det vidare med 

att förbättra tillgängligheten ännu mer med en ambition att bedriva en vård helt utan köer.   

 

4.3.2 Den ekonomiska rävsaxen 

Att dagens utveckling av medicinteknisk utrustning leder till ett ökat vårdbehov, medan resur-

serna förblir desamma, är någonting som sjukvårdsstrategen Eva Ståhle anser stämmer. Hon 

lyfter främst fram problemet med att ny medicinteknisk utrustning är mycket kostsam att köpa 

in.  

”Det största problemet är ju resurser, pengar helt enkelt” (Eva Ståhle, sjukvårdsstrateg). 

Controllern Joanna Ferenz berättar att resurserna för länssjukhuset i Kalmar idag ligger på 

samma nivå som för tio år sedan, men att dagens vårdsystem erbjuder mycket mer möjligheter 

jämfört med då.  Hon anser även att dagens patienter blivit allt mer medvetna om vilka möj-

ligheter som hälso- och sjukvården har att erbjuda, och vilka rättigheter de har som patienter. 

”Man måste matcha sina ambitioner med ekonomin och de resurser som finns” (Joanna Fe-

renz, controller).  

Patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson beskriver hur de inom dagens hälso- och sjuk-

vård har en vilja att köpa in ny medicinteknisk utrustning och tro att den ska lösa alla pro-

blem. Enligt Erica Isaksson finns det ibland en för stor tilltro till den medicintekniska utrust-

ningen.  
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”Vi tror att det ska räcka med att vi köper in mer och mer utrustning men det är ju ändå vi 

som jobbar som ska bedöma, och vår tolkning av hur vi ska använda apparaten är ju väldigt 

vid” (Erica Isaksson, patientsäkerhetssamordnare).  

”Maskinerna är så pass nya och då ska de ju bara fungera, vi räknar bara med att det ska 

fungera” (Kerstin Henrysson, röntgensjuksköterska).  

Eva Ståhle påpekar även att ny teknik kräver ny kunskap, en kunskap som kanske inte finns 

på sjukhuset. Då krävs ytterligare resurser för att utbilda personal, och i nuläget verkar sådana 

investeringar inte vara aktuella eftersom det inte finns tillräckligt med resurser.  

”Vi räknar väl med att vi går 24 miljoner back i år, men budgeten blir i allmänhet alltid lite 

för låg” (Eva Ståhle, sjukvårdsstrateg).  

Det tillkommer alltid sådant som inte finns inräknat i budgeten från början. Som exempel 

nämner Eva Ståhle att utvecklingen av ny medicinteknisk utrustning möjliggör bättre diagnos-

tisering, då undersökningar ger ett allt bättre resultat. Det här leder i sin tur till ett ökat behov 

av läkemedel, läkemedel som tenderar att bli allt dyrare.  

 

Att det i samband med utvecklingen av alltmer avancerad medicinteknisk utrustning finns 

ökade möjligheter inom hälso- och sjukvården är en fråga som vi diskuterade med Magnus 

Andersson, röntgeningenjör på den medicintekniska avdelningen. Han är verksam på den ra-

diologiska kliniken och nämner som exempel att röntgenutrustningen blivit allt effektivare.  

”Ungefär som med mammografi skulle man kunna göra fler förebyggande kontroller med 

magnetkameran. Det skulle ju tekniskt sett vara jättebra om man kunde göra det när det gäl-

ler olika cancertyper. Men det går inte riktigt eftersom det finns så många riktigt sjuka pati-

enter, och det finns varken tillräckligt med maskiner eller personal till någonting sådant 

idag” (Magnus Andersson, röntgeningenjör).  

 

4.4 ANSVAR  

4.4.1 Ansvarsfördelning 

En medicinteknisk samordnare är en i personalen på varje avdelning som är extra insatt i den 

specifika utrustningen och som har primärt ansvar som kontaktperson till MTA. Det är i viss 

mån osäkert vad en medicinteknisk samordnare betyder hos de intervjuade representanterna, 
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vilket länssjukhuset tidigare kritiserats för i en revisionsrapport utförd av landstingets reviso-

rer. Flera av våra intervjupersoner menar att de inte har kunskap om för vem detta ansvar är 

tilldelat. Röntgeningenjören Magnus Andersson, som arbetar på den radiologiska kliniken, 

svarar på frågan om förekomsten av MT-samordnare enligt följande. 

”De finns ju här fast de kallas för sektionsledare. Det är en för CT, en för magnetkameran 

och så en för skelettröntgen som är lite samordnare. Det är dem som vi har mest kontakt 

med” (Magnus Andersson, röntgeningenjör).  

Dock får vi inte samma svar av intervjupersonerna på röntgenavdelningen, då vissa av dessa 

inte kunde säga vem som ansvarade för den huvudsakliga kontakten med MTA.  

 

En annan intressant aspekt när det gäller ansvarsfördelning anser vi är den som föreligger 

mellan MTA och IT-avdelningen. Vi tycker att det är relevant att undersöka hur tydligt dessa 

gränser uppfattas hos intervjupersonerna, men även hos MTA. Röntgeningenjören Magnus 

Andersson anser att IT-inblandningen inte är ett stort problem på radiologiska kliniken. Han 

menar att det är mjukvara i alla maskiner då alla ligger på ett nätverk. Det är MTA som ska 

ansvara för denna utrustning tillsammans med leverantören och IT ska, enligt Magnus An-

dersson, inte åtgärda sådana saker själva. Vad vi genererar utifrån flera intervjuer är att det 

emellertid finns vissa otydliga gränser när IT är inblandat i medicinteknisk utrustning. Vad 

som framkommer är att det kan vara oklart vem som ska kontaktas vid ett fel där medicintek-

nisk utrustning samspelar med IT. Enligt barnmorskan Helena Millbäck Ljung kan det vara 

svårt att veta vad som har orsakat felet från början.  

”Det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Är det datorn det är fel på 

eller är det centralövervakningssystemet vilket MTA har hand om. Men för att det ska fun-

gera måste IT också vara inblandade. Blir det fel tar vi ofta kontakt med båda” (Helena 

Millbäck Ljung).  

Enligt ögonsjuksköterskan Irene Carlsson förekommer i viss mån samma problematik på hen-

nes avdelning, och hon anser att det blir mer och mer apparatur som innehåller mjukvara. Ett 

önskemål som framförs av Irene Carlsson är att det bör finnas ett bättre samarbete mellan 

MTA och IT-avdelningen då det är mycket utrustning som flyter samman beträffande an-

svarsfördelningen. Vad hon önskar är att det ska finnas en kontaktperson på IT och en kon-
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taktperson hos MTA. Det är även viktigt för henne att dessa kontaktpersoner ska vara insatta i 

den specifika apparaturen.  

”Man behöver jobba dels med en som är medicinteknisk kunnig och en som kan det här med 

IT-biten i apparaturen. Att de känner till varandras arbete och kan hjälpas åt så att det inte 

hakar sig på att det fattas en bit” (Irene Carlsson, ögonsjuksköterska). 

 

4.4.2 Lärdomar efter inträffade händelser 

För att säkerheten hos den medicintekniska utrustningen ska fortsätta vara hög eller höjas yt-

terligare, är det väsentligt att göra en uppföljning av situationer som inträffat för att på så sätt 

få förståelse för problemets uppkomst. Ett tydligt fall som vi ser har följts upp och vidtagits 

åtgärder kring, är händelsen som inträffade när de två CT-maskinerna slogs ut på grund av ett 

strömavbrott. Missuppfattningar existerade hos de inblandade parterna vilket var en stor bi-

dragande orsak till problemets omfattning. Annika Linåker, röntgensjuksköterska på radiolo-

giska kliniken, medverkade i händelsen och berättar om vilka lösningar som har genomförts 

för att utreda det specifika problemet. Hon framhäver att klinikens verksamhetschef Katarina 

Håkansson spelade en viktig roll för de lärdomar som kommit efter händelsen. Det var hon 

som direkt efter incidenten såg till att utreda vad som skett, och det har bidragit till att förbätt-

ringar vidtagits för att liknande missförstånd i framtiden inte ska uppstå.   

 

Enligt patientsäkerhetssamordnare Erica Isaksson ska avvikelser som inträffat, gällande bland 

annat medicinteknisk utrustning, dokumenteras i ett avvikelsesystem. Det ska visa både avvi-

kelser som inte lett till någon påföljd, men som kunde ha gjort det, och avvikelser som inne-

bär fel på utrustning. Varje enhet äger sina egna avvikelser och har egna avvikelseteam som 

sitter och plockar ut de mest väsentliga avvikelserna. Erica Isaksson berättar att avvikelsetea-

men ska arbeta med dessa avvikelser för att ta reda på vad som gått fel, vad som kunde gjorts 

annorlunda och hur det går att undvika att samma problem uppstår i framtiden. Dessvärre ut-

trycker båda intervjupersonerna på administrationen att länssjukhuset enligt socialstyrelsen 

ligger efter i att dra lärdomar av situationer som inträffat. Det som brister är främst de mindre 

händelserna och således inte de allvarliga som de menar sprids bättre inom organisationen. 
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4.5 MTA OCH DERAS BETYDELSE SOM SUPPORTFUNKTION 

Den medicintekniska avdelningen (MTA) i Kalmar ”äger” de medicintekniska frågorna, de 

ansvarar för användning av den medicintekniska utrustningen i landstinget samt dess service, 

underhåll och utveckling. MTA är en av sjukhusets 18 basenheter och omsätter ca 7,5 miljo-

ner kronor, samt har en personalstyrka på 11 medarbetare. MTA har ingen interndebitering för 

sin service på länssjukhuset utan är en budgetfinansierad verksamhet. Länssjukhuset i Kalmar 

använder sig av en kvalitetssäkerhetsmodell, en modell där de olika verksamheterna har fått 

sätta upp mål för sitt kvalitetsarbete. Från början tas en viss procent av verksamhetens budget 

och efter hand får verksamheten redovisa hur de har uppfyllt sina egna mål, för att vid årets 

slut genomgå en återkoppling.  

”Om det visar sig att verksamheten har uppfyllt de mål som satts upp så får man tillbaka 

pengarna som vi plockade från deras budget. Så då blir det ju en sporre” (Eva Ståhle, sjuk-

vårdsstrateg).  

Under 2010 har MTA arbetat med sex stycken uppställda mål, kallade kvalitetsersättningspa-

rametrar. Exempel på ett mål är att verksamhetskritisk utrustning inte ska behöva vara otill-

gänglig i mer än ett dygn. Enligt controllern Joanna Ferenz har MTA 100 % måluppfyllelse, 

vilket hon menar tydligt visar att MTA:s prestationer kan bedömas som bra. I och med att 

verksamheten hat uppfyllt alla sina mål kommer MTA att få tillbaka de pengar som har 

plockats från deras budget. 

 

4.5.1 MTA:s tillgänglighet  

Utifrån de intervjuer vi genomfört kan vi konstatera att samtliga respondenter framför positiva 

synpunkter gällande MTA:s arbete. Gemensamt för intervjupersonerna är att de trycker på det 

faktum att MTA kommer väldigt snabbt vid felanmälan. Vi uppfattar vidare att intervjuperso-

nerna har en tillit till de medicintekniska ingenjörerna och litar på att de kan lösa de problem 

som uppstår. Tre av våra sex undersökta case finns på röntgenavdelningen, där två medicin-

tekniska ingenjörer, Simon Karlström och Magnus Andersson är placerade. De olika sektions-

ledarna på röntgen som vi har intervjuat framhäver fördelar med att ha MTA väldigt nära:  

”Med Simon och Magnus fungerar det helt perfekt. Man söker dem och så står de här på en 

minut om man behöver det” (Irene Linklint, röntgensjuksköterska). 



32 

 

”Vi har ju Simon och Magnus som är här på avdelningen, det är jättebra. Det går att nå 

dem snabbt, de tar sig hit snabbt… Att de finns här på avdelningen ser vi som en jättestor 

fördel” Helen Ljungkvist, röntgensjuksköterska).   

Vidare framhåller röntgensjuksköterskan Helen Ljungkvist att det mesta brukar fungera väl på 

avdelningen och att de har fått mycket beröm för att det vanligtvis går fort på röntgen. Jämfört 

med hur det såg ut för några år tillbaka, då väntetiderna ofta var långa, menar hon att 

ruljansen nu flyter på och att MTA har en viktig del i det förbättringsarbetet. Hon påpekar att 

det är väldigt betydelsefullt att MTA är snabbt på plats när det blir problem med apparaturen. 

Även på strategisk nivå verkar MTA:s arbete uppskattas, då både 

patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson och sjukhusstrategen Eva Ståhle anser att MTA 

är viktiga för hela verksamheten. I sjukhusets nya styrgrupp ”Kvalitet och patientsäkerhet”, 

finns MTA representerade och där planeras viktiga frågor lyftas fram gällande kvalitet och 

patientsäkerhet. 

”Den här nya gruppen innebär ju ett helt nytt samarbete, för vi har ju handplockat folk som 

ska vara med. Då har vi med MTA och då visar vi ju att vi tycker att de är jätteviktiga att ha 

med i utvecklingen. Vi ser att vi är beroende av varandra och jobbar ihop” (Erica Isaksson, 

patientsäkerhetssamordnare). 

 

4.5.2 MTA – alltid tillgängliga?  

På helger och kvällstid sker ingen verksamhet på MTA. Under vår intervju med röntgeningen-

jören Magnus Andersson får vi veta att de på den radiologiska kliniken ibland kör en röntgen-

utrustning under en helg med en önskan om att minska vårdköerna. De medicintekniska in-

genjörerna arbetar inte under helger och har inte resurser till att ha jour, vilket innebär att om 

någon utrustning går sönder så kan det bli ett problem.  

”Har man tur så fungerar det utan problem men går det sönder så får de ringa till oss, 

fastän vi egentligen inte har någon jour. Vi har sagt att de får ringa om det är jätteakut. Det 

är inte fel i sig att göra det, men man ska kunna göra det med vetskapen om att alla patien-

ter kommer få åka hem igen. Ibland får vi veta det innan, och ibland får vi reda på det ef-

teråt. (Magnus Andersson, röntgeningenjör).  
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Magnus Andersson berättar om ytterligare ett bekymmer för MTA, nämligen att det kan vara 

svårt att påvisa betydelsen av deras arbete. Han menar att det enda arbetet som ses utåt är när 

de löser ett stort problem, medan arbetet med små problem är svårare att se utifrån.  

”Ibland är det småsaker som man upptäcker när man löser ett annat problem, och då ser 

man början till andra problem. Då åtgärdar vi det innan det blir någonting som havererar. 

Det ser man ju aldrig utåt. Det vet vi inte heller själva om det skulle ha hänt någonting eller 

inte.” (Magnus Andersson, röntgeningenjör).  

Magnus Andersson påpekar även att ett önskemål från MTA:s sida är att få mer tid med den 

medicintekniska utrustningen, vilket i dagsläget är svårt då många apparater är fullbokade för 

patientundersökningar. Intervjupersonen menar att genom att få mer tid per apparat kan de 

lära sig dem bättre och göra fler förebyggande kontroller, och därmed upptäcka eventuella fel 

tidigare.  

”Den tiden är väldigt svår att få. Fungerar maskinen vill de ju använda den så mycket som 

möjligt. Om man räknar med att allting fungerar, då kan man ju boka fullt. Men då finns det 

ingen marginal för om någon utrustning skulle gå sönder. Och det är ju så man kör, man 

kör fullt hela tiden. Det gäller särskilt på strålbehandlingen där man bara har en maskin. 

När den stannar så stannar ju alltihop. Men den är ju alltid fullbokad. Står den still en 

timme så får de jobba över en timme och patienterna får vänta” (Magnus Andersson, 

röntgeningenjör).  

Ett annat önskemål som framkommer under intervjun med Magnus Andersson är ett behov av 

utökad en personalstyrka. Han påpekar att inköp av ny utrustning leder till ett ökat utbild-

ningsbehov och under semestertider kan det vara tufft att arbeta själv, vilket motiverar beho-

vet av ytterligare personal på MTA. Om det funnits fler medicintekniska ingenjörer hade det 

varit möjligt att specialisera sig mer kring den medicintekniska utrustningen. Som läget är nu 

anser han att de måste kunna lite om all utrustning som de har ansvar för.   

 

4.5.3 Kritik mot intern och extern service 

Den enda konkreta kritik som vi kan identifiera utifrån våra intervjuer är ett önskemål om en 

tydlig kontaktperson på MTA för varje enhet på sjukhuset. Ögonsjuksköterskan Irene Carls-

son tror att brister i kommunikationen kan minskas genom att ha tydligt utsedda kontaktper-

soner från båda håll. Med det menar hon att sjukhusavdelningarna har en utsedd MT-
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samordnare gentemot MTA, men att det även skulle behövas en kontaktperson från MTA ut 

till de olika avdelningarna.  

 

Vid jämförelse av den lokala medicintekniska avdelningen och leverantörer som sköter un-

derhåll på vissa maskiner så upptäcker vi blandade åsikter om den utomstående servicen. 

Några intervjupersoner har inget utmärkande att säga om det externa underhållet som finns i 

samband med exempelvis underhållsavtal. Andra intervjupersoner framför kritik mot det ex-

terna underhållet och menar att de ofta brister i kommunikationen samt att responstiden vid 

flera tillfällen har varit dålig.  

”Ibland känns det som de inte förstår att vi har 25 damer i väntrummet. De tänker inte på 

vilket snurr det är på mammografiavdelningen när det gäller patienter, vilket flöde. Minsta 

lilla stopp blir det konsekvenser av” (Ann-Charlotte Hammarsten, avdelningschef mammo-

grafienheten).  

 

4.6 KONSEKVENSER  

Under samtliga intervjuer med vårdpersonal frågar vi våra respondenter om vilka konsekven-

ser de har upplevt när fel på medicinteknisk utrustning orsakat oplanerade verksamhetsavbrott 

har uppkommit. Nedan följer en presentation av den insamlade empirin gällande konsekven-

ser uppdelat i drift, säkerhet samt kvalitet.  

 

4.6.1 Drift  

I alla studerade case, undantaget ett, har den aktuella medicintekniska utrustningen varit helt 

obrukbar under verksamhetsavbrottet. Respondenterna förklarar att avbrotten medför att de 

planerade undersökningarna skjuts upp och här belyser några av respondenterna att vårdga-

rantin kan bli lidande.  

”Det leder ju till en förskjutning för de patienter som står i vårdkön, deras väntetid blir 

längre. (Irene Carlsson, ögonsjuksköterska). 

Vidare påpekar röntgensjuksköterskan Helen Ljungkvist att röntgenavdelningen ofta kan ses 

som navet på länssjukhuset, där de flesta patienter måste passera för att sedan få behandling 
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på en annan avdelning. Ett oplanerat verksamhetsavbrott på röntgenavdelningen kan således 

med stor sannolikhet även bidra till förseningar på andra avdelningar menar hon. 

 

I väntan på avhjälpande underhåll berättar flera av våra intervjupersoner att de tvingats skicka 

hem de inbokade patienterna som är på plats, samt försöka kontakta de som väntas komma 

senare under dagen. En del avdelningar har sekreterare som sköter sådana kontakter medan 

det är vårdpersonalen som måste göra det arbetet på andra avdelningar. Flera av våra respon-

denter beskriver arbetet med att kontakta patienter som mycket tidskrävande. Andra respon-

denter anmärker att händelser där det varit problem med medicinteknisk utrustning leder till 

administrativt merarbete, vilket enligt en intervjuperson uppfattas som ”ett omak”.  

 

Av de undersökta händelserna som har inbokade patienter svarar de flesta intervjupersonerna 

att de försöker lösa situationen genom att ”klämma in” patienterna mellan andra undersök-

ningar eller under personalens raster. I många fall finns dubbla uppsättningar av den specifika 

utrustningen, där vårdpersonalen försöker arbeta in sina förseningar.  

”Men i många fall överbokar vi istället eller försöker hitta någon annan lösning. Dessa pa-

tienter har ju ofta väntat kanske fyra, fem månader, så de blir väldigt besvikna om de inte 

får komma.” (Helen Ljungkvist, röntgensjuksköterska) 

Intervjupersonerna berättar att de försöker hjälpas åt att hitta bra lösningar under besvärliga 

förhållanden och att det kan medföra att de får stå över raster, förkorta sina lunchraster, jobba 

övertid, utnyttja utrustning som är avsedd för akutfall, och i vissa fall till och med att arbeta 

extra under sin semester. 

 

4.6.2 Säkerhet 

Den medicintekniska utrustningen är, som tidigare nämnts, ofta komplex och tekniken utveck-

las kontinuerligt. Vi vill därför ta reda på vad intervjupersonerna på de avdelningar som vi 

besökt har för känsla av säkerhet i sin hantering av den specifika utrustningen. Genomgående 

för alla svar är att respondenterna upplever att de har en god säkerhet i sin hantering av appa-

raturen. Flera har erfarenhet av utrustningen sedan många år tillbaka och de hanterar appara-

terna dagligen. Vissa betonar även att utbildning av utrustningen erhålls fortlöpande. 
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”Vi känner oss bekväma med dem eftersom vi dagligen arbetar med dem” (Ann-Charlotte, 

avdelningschef mammografienheten).  

 

Rutiner  

När det gäller rutiner vid felanmälan av medicinteknisk utrustning tycks det utifrån våra inter-

vjuer inte finnas formellt dokumenterade regler om hur detta ska gå till. Majoriteten av inter-

vjupersonerna anger att telefon är den vanligaste vägen att gå då ett problem uppstår. Somliga 

anser att rutinerna ligger först hos MTA efter att rapportering skett från avdelningen via tele-

fon. Enligt vissa representanter finns det emellertid några mer specifika rutiner då det blir fel 

på medicinteknisk utrustning. Enligt dem görs först en felsökning innan kontakt tas med 

MTA.  

”Vi får eftersöka fel ibland på apparaterna, vissa apparater lär man sig vilka fel det brukar 

vara, man lär sig sina apparater och vet vad man ska göra för att det ska bli bra. Det är inte 

så att vi står handfallna” (Helen Ljungkvist, röntgensjuksköterska).  

”En rutin har vi, vi stänger alltid ner systemet och startar om det, innan vi ringer till dem” 

(Irene Linklint, röntgensjuksköterska).  

I vissa intervjuer nämns även felloggar där avsikten är att skriva upp när fel har inträffat, vad 

felet är, samt att ge någon kommentar om händelsen. Enligt de svar som anges har dessa fel-

loggar inte funnits särskilt länge och därför inte blivit inarbetat som en rutin. Administration-

en anser även att det finns olika sätt att felanmäla och att hänsyn ofta tas till sociala faktorer 

inom sjukvården. Patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson gör en jämförelse med flyg-

branschen där hon förmodar att avvikelserapportering är mycket mer standardiserat. Hon me-

nar vidare att inom vården hanteras ansvaret olika beroende på vilken sjuksköterska som upp-

täcker felet och hur villig denne är att rapportera felet. Rapportering kan därför se olika ut från 

fall till fall. Något som enligt administrationen skulle kunna inträffa är att fel inte rapporteras 

in. Erica Isaksson förklarar att detta beror på att ansvaret som ligger hos individen kan möj-

liggöra att ett syndabockstänkande uppstår. Det innebär att individen har möjlighet att utsättas 

för att själv bli ansvarig för att en händelse har inträffat. Detta kan medföra att individen är 

mindre benägen att rapportera ett fel. För att detta ska motverkas menar Erica Isaksson att det 

är viktigt att gå ifrån syndabockstänket för att istället få in ett systemtänk i organisationen.  
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Patientsäkerhet  

I de flesta fall visar intervjuerna att patientsäkerheten inte påverkas i någon större utsträckning 

då medicinteknisk utrustning blir otillgänglig. Detta gäller främst de mindre apparaterna som 

exempelvis vid förlossningen där CTG-apparaten finns i flera exemplar som personalen kan 

använda sig av då en annan inte är tillgänglig. Fungerar inte centralövervakningssystemet 

Milou finns lösningen att skriva ut alla CTG-kurvor på papper, istället för att få upp dem på 

datorskärmen. Pappersarbetet leder enligt förlossningssjuksköterskan Helena Millbäck Ljung 

således inte till att patientsäkerheten påverkas, utan endast att personalen får merarbete. De 

mindre apparaterna gäller även mammografiavdelningen och ögonkliniken, där de inbokade 

patienterna främst kommer för inbokade undersökningar.  

”De här är ju en screeningverksamhet, där de flesta kommer för en hälsokontroll. Så patien-

terna är ju inte allvarligt sjuka. Det som är högprioriterat tar vi hand om på den andra ka-

meran”. (Irene Carlsson, ögonsjuksköterska) 

Patientsäkerheten kan emellertid påverkas mer i anknytning till de större maskinerna, CT och 

magnetkameran. Röntgensjuksköterskan Annika Linåker betonar för oss att varje minut är 

dyrbar när det gäller de två CT-maskinerna. Irene Linklint, röntgensjuksköterska för behand-

ling med MR-kameran uttrycker sig följande:  

”Det är såklart värre vid akutfall, men det hände inte just vid det här tillfället. Men för de 

inbokade patienterna innebär det inte någon risk för deras patientsäkerhet” (Irene Linklint, 

röntgensjuksköterska).  

Vad som framgår tydligt av samtliga intervjuer är att vid akuta fall tas dessa om hand primärt 

och de inbokade patienterna får därmed vänta eller boka om sin tid. Patienter som är i behov 

av akut vård kan antingen omdirigeras till ett annat sjukhus i länet om det krävs, eller så kan 

akuta patienter klämmas in på en likadan eller närmast liknande maskin om det finns flera.  

”Allmänt när vi får stopp här så tar vi kontakt med Oskarshamn. Bedömer man att under-

sökningen inte kan vänta tills vi kommer igång här så får man då transportera patienten 

dit” (Irene Linklint, röntgensjuksköterska).  
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4.6.3 Kvalitet  

Länssjukhuset i Kalmar har en vision som lyder enligt följande: ”Mitt LSK, det ledande läns-

sjukhuset – Lärande; Säkert; Kompetent.”. Enligt styrkortet för år 2010 är en av länssjukhu-

sets strategier att bedriva en säker och tillgänglig vård av hög kvalitet. Styrkortet anger även 

att länssjukhuset har som mål att kontinuerligt fortsätta driva kvalitetsfrågor i verksamheten. 

Vi ställer oss frågan vad som anses vara god kvalitet inom hälso- och sjukvården i Kalmar. 

Enligt patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson och sjukvårdsstrategen Eva Ståhle är god 

kvalitet detsamma som god vård. Eva Ståhle menar att god vård innefattar att patienten får 

den vård som den är i behov av och som de kan bistå med.  

”Men ibland händer det ju att patienter vill ha mer vård än vad vi dels bedömer är nödvän-

digt och vad vi kan bistå med” (Eva Ståhle, sjukvårdsstrateg).  

De centrala mål som sätts upp för länssjukhusets kvalitetsarbete återfinns i styrkortet för 

2010. Dessa mål är mätbara och följs därmed upp, men Eva Ståhle nämner även att de arbetar 

med mål som inte är direkt mätbara. Det gäller exempelvis att patienter inte ska åsamkas 

skada eller onödigt lidande, någonting som kan kopplas till ett mål som de har erhållit från 

landstingsdirektören som säger att Landstinget i Kalmar ska vara det patientsäkraste lands-

tinget.  

 

Kvalitetsförbättringar  

I Länssjukhusets styrkort för 2010 benämns ett perspektiv kund/medborgare. Som tidigare 

nämnts så ska patienterna erbjudas en säker och tillgänglig vård av hög kvalitet, någonting 

som kan kopplas samman med hur dessa patienter bemöts och upplever verksamheten på 

länssjukhuset. Enligt patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson är det jätteviktigt att patien-

terna är nöjda och att de har en bra uppfattning av hälso- och sjukvården. Samtliga intervju-

personer uppger att fel på medicinteknisk utrustning orsakar väntetider för många patienter, 

och därmed gör att flertalet av dessa upplever ett missnöje med situationen. Den vanligaste 

kommentaren är att det uppkommer en viss irritation hos patienterna.  

”Minsta lilla stopp på apparaterna gör att det fyller på i väntrummet i och med att vi har tre 

kvinnor varje kvart. De flesta är förstående, men visst kan det uppkomma irritation” (Ker-

stin Henrysson, röntgensjuksköterska).  
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”En del förstår att det har gått sönder, och en del blir irriterade eftersom de har tagit ledigt 

från jobbet. Det får man ju förstå” (Irene Linklint, röntgensjuksköterska).  

Många intervjupersoner anser att oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicin-

teknisk utrustning påverkar deras arbetsmiljö negativt genom att framkalla stress. Dock skil-

jer sig graden av stress åt mellan de olika respondenterna.  

”Det blir ju ett stressmoment, det är helt klart. Alla är uppbundna och har fullt att göra. 

Man kanske har en patient som man precis håller på och undersöker också” (Irene Carls-

son, ögonsjuksköterska).  

Röntgeningenjören Magnus Andersson arbetar på radiologiska kliniken och har hand om det 

avhjälpande underhållet på den medicintekniska utrustningen som är placerad där. Även han 

upplever att det kan bli ett stressmoment vid oplanerade verksamhetsavbrott på kliniken.  

”Ja, det är stressande. Ofta vill de ju ha besked också, om den kommer igång om en timme 

eller om vi ska säga att den inte alls kommer fungera mer idag. Det kan vara svårt att göra 

den bedömningen, för det tar ett tag innan man vet vad det är för fel” (Magnus Andersson, 

röntgeningenjör).   

Under vår intervju med administrationen diskuterar vi hur de på länssjukhuset i Kalmar arbe-

tar med kvalitetsförbättringar. Patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson berättar att de på 

verksamhetsnivå kan se en koppling mellan deras arbete med kvalitetsförbättringar och mins-

kade kostnader. Även sjukvårdsstrategen Eva Ståhle instämmer.  

”Kan vi minska antalet vårdskador exempelvis så kan vi ju konkret se att kostnaderna går 

ner och vi kan se att vi har färre antal dagar som patienten behöver vårdas på sjukhuset. 

Det finns ju beräkningar på det, som ekonomer har tagit fram” (Eva Ståhle, sjukvårdsstra-

teg).  
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5. ANALYS 

I följande kapitel kommer vi att koppla samman och analysera vår teoretiska referensram 

med vårt insamlande empiriska material.  

 

5.1 SITUATIONEN FÖR DAGENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

5.1.1 Den ekonomiska rävsaxen 

I Sverige har vi en situation där vårdbehovet hos medborgarna tenderar att öka allt mer, och 

en av de pådrivande faktorerna är enligt Norbäck och Targama (2009) utvecklingen av ny 

medicinsk teknik. Samtidigt som vårdbehovet ökar bedömer Norbäck och Targama att de av-

satta resurserna till hälso- och sjukvården kommer att vara relativt oförändrade. Controllern 

Joanna Ferenz uppger att länssjukhusets resurser idag ligger på samma nivå som för tio år 

sedan, trots att situationen för vården idag ser helt annorlunda ut. Enligt Hallin och Siverbo 

(2002) kan utvecklingen av ny medicinsk teknik leda till en ökad efterfrågan av vård, en efter-

frågan som utan den här utvecklingen inte skulle finnas. Deras resonemang stämmer väl över-

ens med de synpunkter som framkommer under intervjun med röntgeningenjören Magnus 

Andersson. Han lyfter fram ett exempel där han menar att magnetkameran på radiologiska 

kliniken möjliggör för fler förebyggande kontroller för att tidigare upptäcka olika cancerfor-

mer, precis som med förebyggande mammografiundersökningar. Utifrån Magnus Anderssons 

exempel är vår analys att det idag finns utökade möjligheter att förbättra vården med hjälp av 

den medicintekniska utrustningen. Dock föreligger resursbegränsningar i och med att det idag 

inte finns tillräckligt med maskiner eller personal. Ovan nämnda stämmer väl överens med 

den slutsats som Norbäck och Targama har kommit fram till, en situation som de benämner 

den ekonomiska rävsaxen. De menar att det blir en allt större skillnad mellan vad som är ge-

nomförbar baserat på medicinsk och teknisk kunskap och utveckling, och vad som i realiteten 

går att genomföra beaktande de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.  

 

Utvecklingen av ny medicinsk teknik ger i sin tur upphov till nya och bättre behandlingsme-

toder och mediciner, och därför anser Antony och Govindarajan (2007) att kostnaderna för 

dessa behandlingar ökar. Sjukvårdsstrategen Eva Ståhle menar att det största problemet med 

utvecklingen av ny medicinteknisk utrustning är att utrustningen är väldigt kostsam för läns-

sjukhuset att köpa in. Hon nämner även att den nya utrustningen möjliggör bättre diagnostise-
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ringar, som i sin tur leder till ett ökat läkemedelsbehov, läkemedel som hon i regel anser är 

dyra. Det som Eva Ståhle berättar stämmer väl överens med ovan nämnda teori. Vi anser oss 

se att de på länssjukhuset i Kalmar märker av utvecklingen av ny medicinsk teknik, främst 

genom att det uppges att vissa patienter kräver mer vård än vad de kan erbjudas, samt att för-

bättrade diagnostiseringar ger upphov till högre läkemedelskostnader. Sjukvårdsstrategen Eva 

Ståhle menar att ny teknik kräver ny kunskap, en kunskap som kanske inte finns på länssjuk-

huset. Därför ser vi att det tillkommer ytterligare en kostad i samband med att personal måste 

genomgå utbildning för att lära sig att tillämpa den nya utrustningen på rätt sätt.  

 

Anthony och Govindarajan (2007) anser att den ovan nämnda utvecklingen och hur den ska 

hanteras behöver uppmärksammas inom hälso- och sjukvården. Enligt Norbäck och Targama 

(2009) handlar ett sätt att angripa situationen med den ekonomiska rävsaxen om prioritering-

ar, att välja vilka resurser och insatser som ska genomföras. Det här angreppssättet är någon-

ting som vi anser kan appliceras på länssjukhuset i Kalmar. Vår tolkning är att det inom da-

gens hälso- och sjukvård finns allt större behandlingsmöjligheter i samband med medicintek-

nik, men att de på länssjukhuset i Kalmar inte har tillräckligt med resurser för att utnyttja alla 

dessa möjligheter. Vår analys av hur de hanterar den här situationen är genom att göra priori-

teringar. Utifrån en uppställd budget avsätts de resurser som är nödvändiga till de insatser som 

är mest prioriterade. Exempelvis att resurser avsätts för att köpa in den medicintekniska ut-

rustningen som krävs för att kunna erbjuda patienter en god hälso- och sjukvård. 

 

5.2 ANSVAR 

5.2.1 MT-samordare 

Som tidigare nämnts är det betydelsefullt att samtlig vårdpersonal vet vilket ansvar och vilka 

befogenheter som föreligger på den enskilde. MT-samordnare på länssjukhuset har som upp-

gift att vara extra insatt i den medicintekniska utrustningen och verka som kontaktperson till 

MTA. Enligt vårdhandbokens riktlinjer är det verksamhetschefen som ska delegera ut ansvar 

gällande medicinteknisk utrustning till lämplig personal. En brist som vi har identifierat är att 

somliga intervjupersoner inte är medvetna om vem som bär ansvar som MT-samordnare. Vi 

ser att det antingen är otydligt i kommunikationen ovanifrån, eller att begreppet används olika 

inom och mellan avdelningar. Enligt vår åsikt är det önskvärt att se till så att begreppet MT-

samordnare är enhetligt inom hela organisationen, och att även de som inte bär ansvaret har 
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kännedom om vem som är MT-samordnare och vad denna har för uppgifter. På så sätt menar 

vi att kommunikationen inom avdelningen kan ske på ett effektivare sätt och även över grän-

serna mellan de olika avdelningarna, vid situationer som är gränsöverskridande.  

 

5.2.2 IT och MTA 

Enligt Lindholm (2009) blir IT en alltmer integrerad del av den medicintekniska utrustningen, 

eller kan på något annat sätt påverka användningen av den. Röntgeningenjören Magnus An-

dersson styrker detta påstående och menar att alla maskiner på den radiologiska kliniken har 

någon slags mjukvara integrerat. Ingenjören Ulf Boström menar i en artikel i läkartidningen 

att gränserna mellan IT och medicinteknik blir mindre tydliga och att det påverkar frågor som 

behandlar säkerhet och ansvar. Även i en rapport från Region Skåne (2010) diskuteras sam-

spelet mellan IT och medicinteknik. Vikten av att samordna verksamheterna IT och MTA för 

att deras arbete ska kunna utnyttjas maximalt lyfts därför fram i rapporten. Enligt Magnus 

Andersson är ovan nämnda problem inte något som för tillfället förekommer på den radiolo-

giska kliniken, men som har funnits bakåt i tiden. I första hand ska MTA tillsammans med 

leverantören numera ansvara för all medicinteknisk utrustning när den fallerar.   

 

Genom information från övriga intervjuer är emellertid vår tolkning att ansvarsfördelningen 

mellan IT och MTA inte är någonting som är allmänt känt hos intervjupersonerna. Det är för 

somliga oklart om det är IT eller MTA som ska kontaktas när problem uppstår med den medi-

cintekniska utrustningen. Vi reflekterar över huruvida ansvaret för utrustningen diskuteras 

med de berörda i vårdpersonalen i de situationer då IT är integrerat i den medicintekniska 

utrustningen. Ögonsjuksköterskan Irene Carlsson ser ett behov i att försöka förbättra kommu-

nikationen med både IT och MTA, och att det emellan dem ska finnas ett tydligare samarbete. 

Hon önskar att det ska finnas särskilda kontaktpersoner på IT och MTA, samtidigt som dessa 

ska vara mer insatta i den specifika utrustningen för att kunna hjälpas åt när medicinteknisk 

utrustning är ur funktion. Enligt vår tolkning är denna lösning någonting som vi ser möjliggör 

ett bättre samspel mellan användare, IT och MTA. Genom en förbättrad interaktion mellan 

dessa aktörer anser vi att situationer gällande oplanerade verksamhetsavbrott skulle kunna 

lösas på ett effektivare vis. På så sätt menar vi att konsekvenser som uppstår till följd av opla-

nerade verksamhetsavbrott kan reduceras. 
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5.2.3 Syndabockstänk eller systemtänk 

Enligt vårdguidens riktlinjer innebär individens yrkesansvar att denne har ansvar för sitt hand-

lande i arbetet. Rollenhagen (1995) menar att det är vanligt förekommande att skuldbelägga 

en enskild individ eller att skylla på tekniska brister vid uppkomsten av olycksfall. I och med 

att administrationen under vår intervju tar upp avvikelserapportering framhåller de att det 

finns en möjlighet att syndabockstänkande kan uppkomma inom organisationen när en individ 

ska rapportera in ett fel. Med det menar intervjupersonerna att en individ eventuellt inte vågar 

felanmäla, när det gäller exempelvis medicinteknisk utrustning, av rädsla för att själv bli an-

svarig för uppkomsten av problemet. Patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson anser därför 

att det är viktigt att gå ifrån syndabockstänkandet till ett ökat systemtänk i organisationen. 

Rollenhagen anser att i majoriteten av olycksfallen är orsakerna till uppkomsten en samman-

koppling av människors beteende, säkerhetsbrister i organisationen, samt brister gällande tek-

nik. Detta är även någonting som Ingrid Anderzén framhäver i vad hon kallar för MTO-

bergeppet. Begreppet innebär att beaktelse ska tas till tre faktorer som sammanhänger med 

varandra; människa, teknik och organisation. Utifrån vår teoretiska och empiriska studie är 

vår analys att det är viktigt att inom hälso- och sjukvården inte endast skuldbelägga en enskild 

individ, vilket vi även har noterat kan ses som en önskvärd vision från administrationens sida. 

Vi anser i linje med Rollenhagens resonemang att man istället bör inta en bredare syn och se 

vilka övriga faktorer i systemet som samverkar och tillsammans bidrar till uppkomsten av 

problem. Vår förhoppning är att en sådan bredare syn kan tillämpas vid de oplanerade verk-

samhetsavbrott gällande medicinteknisk utrustning som behandlas i vår studie.  

 

5.2.4 Lärdomar 

Amoore och Ingram (2002) menar att det är svårt att dra lärdomar av allvarliga händelser som 

inträffat. Författarna lyfter fram olika sätt som kan underlätta för inblandade att lära sig av 

svåra situationer. De framhäver att både negativa aspekter behöver diskuteras i form av vad 

som orsakade uppkomsten av problemet, men även positiva aspekter som exempelvis vilka 

positiva beslut som togs av personal och som därmed bidrog till att minska konsekvenserna av 

händelsen. På så sätt menar Amoore och Ingram att det kan utvecklas en kultur som stödjer 

lärande och främjar positiva handlingar. Genom verksamhetschefen Katarina Håkanssons 

insats efter CT-maskinernas avbrott, ser vi att det i viss utsträckning förekommer uppföljning-

ar av mer allvarliga händelser som inträffat med medicinteknisk utrustning. Uppföljning och 

noggrann utredning av problematiska händelser anser vi är en viktig del i den lärandeprocess 
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som krävs för att undvika att samma eller liknande misstag upprepas i framtiden. Konsekven-

serna av en sådan händelse skulle därmed kunna reduceras om kunskap finns angående pro-

blemets kännetecken. 

 

Administrationen uttrycker att de på länssjukhuset i Kalmar ser att det dessvärre förekommer 

brister när det kommer till att dra lärdomar av inträffade händelser, speciellt de som är mindre 

allvarliga. De större incidenterna menar både patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson och 

sjukvårdsstrategen Eva Ståhle att de är bra på att sprida inom organisationen. Vi anser att det 

är bra att administrationen bedömer att de på länssjukhuset i Kalmar är förhållandevis bra på 

att dra lärdomar efter mer allvarliga incidenter, och att ny kunskap därmed kan uppstå i orga-

nisationen. När det gäller bristerna angående de mindre incidenterna är det någonting som vi 

anser kan effektiviseras, eftersom vi är av uppfattningen att även dessa incidenter kan bidra 

till viktiga lärdomar.  

 

Genom avvikelsesystemet som administrationen berättar om kan fel anmälas in, både stora 

och små, för att utreda vad som har hänt i den specifika situationen. Avvikelseteam arbetar 

sedan vidare med dessa avvikelser för att ta reda på vad som gått fel, vad som kunde gjorts 

annorlunda och hur det går att undvika att samma problem uppstår i framtiden. Enligt vår 

tolkning är fokus för nuvarande främst på de negativa effekterna, exempelvis vad som är or-

saken till att incidenten inträffade. Vi vill även lyfta fram det som Amoore och Ingram (2002) 

menar är centralt, nämligen vikten av att lyfta fram de positiva inslagen i situationen. Det kan 

innebära att uppmärksamma det agerande som ledde till en reducering av negativa konse-

kvenser. Vi anser att det är en väldigt viktig del som kan bidra till ett ökat lärande inom orga-

nisationen, och därmed eventuellt minska risken för att allvarliga incidenter inträffar i framti-

den.  

 

5.3 MTA OCH DERAS BETYDELSE SOM SUPPORTFUNKTION 

Våra respondenter betonar en snabb responstid och en god tillit som viktiga fördelar med 

MTA:s verksamhet. Flera intervjupersoner nämner även MTA:s roll i utvecklingsarbetet på 

sjukhuset, exempelvis deras delaktighet i styrgruppen ”Kvalitet och patientsäkerhet”. Vi ser 

respondenternas negativa kritik gentemot MTA:s service som mycket begränsad. Vår analys 

av de olika avdelningarnas upplevelse av MTA:s arbete är att det finns en uppskattning av ett 
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gott bemötande från MTA som supportfunktion samt att den vårdproducerande verksamheten 

känner en trygghet i att ha MTA nära till hands. Vår tolkning är därmed att MTA:s tillgäng-

lighet värderas som betydelsefull av den vårdpersonal som vi har intervjuat.   

 

5.3.1 Underhåll 

Som vi tidigare påpekat visar Löfstens (1999) forskning att många företag främst har ett fokus 

på det avhjälpande underhållet jämfört mot ett förebyggande underhåll. Vi kan även se att en 

sådan situation existerar på länssjukhuset i Kalmar. MTA uttrycker ett önskemål om att få mer 

tid med den medicintekniska utrustningen för att göra ytterligare förebyggande underhåll, 

men p.g.a. uppbokningsgraden av maskinerna är det i dagsläget inte möjligt. Löfsten förklarar 

fokus på avhjälpande underhåll med att det är svårt att påvisa effekterna av förebyggande un-

derhåll. Det är även vår tolkning, att Löfstens beskrivning stämmer väl in på MTA. Intervjun 

med röntgeningenjören Magnus Andersson ger oss information om svårigheten för MTA att 

påvisa verkningarna av deras förebyggande arbete. Han förklarar att ofta korrigeras små pro-

blem där det omöjligt går att säga huruvida det kommer utvecklas till ett stort problem eller ej. 

Det enda prestationsmått som vi har identifierat är användandet av de s.k. kvalitetsersätt-

ningsparametrarna, där MTA har 100 % måluppfyllelse vilket innebär att de får tillbaka den 

del av budgeten som plockats bort. MTA är budgetfinansierat och tillämpar ingen interndebi-

tering. Vi kan se att MTA:s budgetfinansiering stämmer överens med Samuelssons (2008) 

förklaring av planstyrning av serviceverksamheter, där resursfördelningen sker till följd av en 

budgetprocess. Det är emellertid vår utläggning att ett interndebiteringssystem kan vara ett 

alternativ för att på ett tydligare sätt åskådliggöra MTA:s prestationer, då Samuelsson menar 

att det då blir lättare för dem som utnyttjar serviceverksamhetens tjänster att se vilka kostna-

der servicen orsakar. Vår analys är att MTA i dagsläget saknar metoder för att uppskatta ef-

fekterna av sitt arbete med förebyggande underhåll.   

 

Enligt Idhammar (1992) påverkas underhållsarbetet av att driftspersonal allt oftare får ett ökat 

ansvar för underhåll. I en rapport från Landstingsförbundet Medicinsk Teknik (2002) intygas 

detta fenomen inom sjukvården där vårdpersonal till viss del utför enklare underhåll, och vi-

dare påpekas att denna ansvarsuppdelning leder till att MTA kan inrikta sig på mer tekniskt 

avancerat underhållsarbete. Vi kan dock inte bekräfta sambandet som Landstingsförbundet 

Medicinsk Teknik beskriver. Trots att samtliga intervjuer visar på att vårdpersonalen oftast 

gör en första felsökning själva innan felanmälan skickas till MTA, är det vår uppfattning att 
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MTA i Kalmar fortfarande kan effektiviseras. Röntgeningenjören Magnus Andersson förkla-

rar att det föreligger ett behov av specialisering inom MTA, vilket i dagsläget är omöjligt 

p.g.a. en begränsad personalstyrka. Genom en utökad stab anser vi att det bör finnas större 

möjligheter att dels utveckla ytterligare specialkunskaper inom avdelningen, men även att 

förbättra MTA:s tillgänglighet gentemot hela organisationen. Med tillgänglighet avser vi i 

detta fall möjligheter att exempelvis bedriva jour samt förtydliga utsedda kontaktpersoner till 

samtliga avdelningar. En tanke hos oss är att MTA som representant i styrgruppen ”Kvalitet 

och patientsäkerhet” kan lyfta fram sina ovan nämnda önskemål ur dessa perspektiv för att få 

mer gehör för dem. Med anledning av att patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson är av 

åsikten att MTA är viktiga att inkludera i denna grupp anser vi att det kan finnas möjligheter 

för MTA att i detta nya forum bidra med deras perspektiv i viktiga frågor.   

 

5.3.2 Outsourcing 

Motargument gällande outsourcing av medicinteknisk support som framställs i rapporten från 

Region Skåne (2010) hittar vi ett stort stöd för vid samtliga intervjuer. Det främsta motivet till 

att inte förlägga medicinteknisk support hos en extern aktör beskrivs i ovanstående rapport 

vara vinsten med att ha servicen nära den huvudsakliga vårdverksamheten. Då flera intervju-

personer uttrycker ett missnöje med en del av den medicintekniskt externa servicen på läns-

sjukhusets avdelningar är vår tolkning att det ej är önskvärt att tillämpa outsourcing av denna 

tjänst i större omfattning än de serviceavtal som redan existerar. Samtliga respondenter be-

skriver positiva effekter av att ha MTA nära till hands, vilket medför att vi kan styrka Region 

Skånes rapport angående nackdelar med att outsourca medicinteknisk support. I vår referens-

ram gällande outsourcing av underhåll nämner vi att Sherwin (2000) lägger fokus på hur ofta 

underhåll genomförs, hur snart samt hur väl snarare än vem som utför underhållet. Utifrån vår 

empirinsamling gör vi dock delvis en motsägande tolkning av Sherwins resonemang. Vår 

åsikt är att respondenterna skildrar en god relation med MTA. Under vår intervju med ögon-

sjuksköterskan Irene Carlsson får vi en tydlig bild av vikten med en utsedd kontaktperson som 

vet hur utrustningen ser ut på den aktuella avdelningen, samt vilka personer som arbetar där. 

Det är således vår utläggning att det finns en skälig grund till att veta vem som utför underhål-

let av den medicintekniska utrustningen.  
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5.4 KONSEKVENSER 

5.4.1 Drift 

Vi vill koppla de undersökta händelserna till Nepal och Parks (2004) definition av stillestånd 

– den period under vilken utrustning, som är avsedd att användas för en specifik uppgift, inte 

är tillgänglig på grund av utrustningsfel. Utifrån våra intervjuer får vi veta att den aktuella 

utrustningen i samtliga fall ej kunnat användas. Det medför i sin tur att lokalen där den medi-

cintekniska utrustningen är placerad i majoriteten av fallen inte heller utnyttjas. Att vårdper-

sonalen ofta tvingas handha ombokningsuppgifter och administrativt arbete är ytterligare 

uppgifter som vi erhåller genom våra respondenter. Vår analys av de undersökta händelserna 

konstaterar följaktligen att lokaler, utrustning och personal utnyttjas ineffektivt vid stillestånd 

av medicinteknisk utrustning. Ett sådant ineffektivt utnyttjande beskriver Löfsten vara förkla-

ringen till en organisations merkostnader vid utrustningsfel.  

 

Vidare vill vi koppla samman Löfstens (1999) associationsbana kring merkostnader på grund 

av ineffektivt utnyttjande av bl.a. personal, med Ternovs (1998) påstående om att kostnader 

inom hälso- och sjukvården inte vanligtvis kan ses i monetära termer utan snarare som förlo-

rad tid. Tolkningen som vi gör är i linje med Ternovs resonemang, då vi anser att en stor kon-

sekvens som uppkommer vid dessa oplanerade verksamhetsavbrott är den tid som faller bort 

då personalen egentligen skulle ha ägnat sig åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Verksam-

hetsavbrottet som vi har undersökt närmare ser vi ger upphov till förlorad tid. Vi menar att 

förlorad tid leder till extra kostnader på grund av ett ineffektivt resursutnyttjande, men att 

dessa kostnader är svåra att uppskatta i kronor och ören. Enligt vår empiriska studie är en bi-

dragande faktor dels att den inblandade personalen har svårigheter att bedöma hur mycket 

förlorad tid som har uppkommit vid de studerade händelserna. Sedan kan vi även se att de 

olika avdelningarna tillämpar olika metoder för att arbeta igen den förlorade tiden, vilket yt-

terligare bidrar till svårigheter att göra en korrekt uppfattning av tidens monetära värde.  

 

I vår referensram hänvisar vi till Prasertrungs och Hadikusumos (2008) förslag på åtgärder vid 

stillestånd. De menar exempelvis att öka arbetstakten, söka reda på alternativutrustning, och 

ändra arbetsschemat kan minska de negativa effekterna av ett stillestånd. Det är vår analys att 

vårdpersonalen anstränger sig för att minska de negativa effekter som följer av ett stillestånd 

orsakat av fel på medicinteknisk utrustning. Exempel på detta hittar vi bland annat i att flera 
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personer uppger att de exempelvis hoppar över sina raster och undersöker patienter med an-

nan likvärdig utrustning. Vi menar således att vårdpersonalen vid länssjukhuset i Kalmar gör 

sitt yttersta för att hantera effekterna av stilleståndet och hitta lämpliga lösningar för situation-

en.  

 

Dunscombe et al (2000) beskriver tre kategorier som påverkar kostnaden för stillestånd; intern 

eller extern service, minskad patientkapacitet samt lokal operativ process för att hantera stille-

ståndet. Ovan redogör vi för att vårdpersonalen kan hantera stilleståndet på ett funktionerande 

sätt, vilket gör att vi bedömer den operativa processen vid stillestånd som väl fungerande. Vi 

har tidigare klargjort intervjupersonernas goda åsikter kring MTA och att deras tillgänglighet 

är betydelsefull för organisationen. Vår analys är därmed att MTA:s service, som är intern, är 

en positiv påverkansfaktor till de kostnader som stilleståndet medför. Vad gäller patientkapa-

citeten berättar respondenterna om hemskickade patienter samt förseningar och svårigheter att 

leva upp till vårdgarantin. Det är därmed vår tolkning att patientkapaciteten påverkas negativt. 

Just minskad patientkapacitet är den faktor som Dunscombe et al framhäver som den största 

kostnaden för en vårdproducerande verksamhet. 

 

5.4.2 Säkerhet 

Enligt Lindholm (2009) är hanteringen kring de risker som förekommer i samband med medi-

cinteknisk utrustning sammankopplat till utvecklingen och användningen av utrustningen. 

Utifrån läkemedelsverkets presentation av socialstyrelsens föreskrifter ställs det krav på att 

personal som använder utrustningen ska ha kännedom om hur utrustningen fungerar, de risker 

som kan uppstå när utrustningen är i kontakt med patienter, samt hantering och åtgärder när 

utrustningen fallerar. Samtliga respondenter uppger att de bedömer sin säkerhet i hanteringen 

av den medicintekniska utrustningen som god. Information från vårdhandboken pekar på att 

teknikintensiv utrustning och ökad ansvarsbelastning kan leda till ökad stress och osäkerhet i 

och med att användaren försöker uppfatta utrustningens system. Ingrid Anderzén som forskar 

kring säkerhetsfrågor, menar att tekniken måste vara anpassad för de personer som ska an-

vända den. Det mänskliga beteendet menar hon måste beaktas då exempelvis stress hos indi-

vider kan öka risken för olyckor. För att verksamheten ska bedrivas effektivt menar Anderzén 

att det krävs att det föreligger en hög säkerhet samt att personalen har en bra arbetsmiljö. Våra 

intervjupersoner verkar dock vara säkra i sin hantering av utrustningen, trots den tekniska 

komplexiteten. Vår tolkning är därför att det är erfarenhet och den kontinuerliga uppdatering-
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en i form av utbildning som medför att det föreligger en säker hantering hos representanterna. 

Baserat på vår empiriska studie anser vi att personalens känsla av säkerhet i den dagliga han-

teringen av den medicintekniska utrustningen, samt deras erfarenhet, kan bidra till att mot-

verka uppkomsten av oplanerade verksamhetsavbrott.  

 

Rutiner 

Ur risksynpunkt är det enligt Lindsholm (2009) viktigt att den personal som har kontakt med 

medicinteknisk utrustning har vetskap om hantering och åtgärder när utrustning fallerar. Vår 

tolkning av åtgärder som görs i samband med att medicinteknisk utrustning blir otillgänglig är 

att det sker utan några tydliga dokumenterade rutiner kring hur detta ska gå till. Vår fråga till 

intervjupersonerna är hur tillvägagångssättet för felanmälan ser ut när medicinteknisk utrust-

ning fallerar. De samlade intervjuerna ger ett resultat som inte har ett gemensamt svar när det 

gäller felanmälan. Vissa intervjupersoner uppger att felanmälan till MTA sker via telefon, 

vissa säger att de själva genomför en första felsökning innan de kontaktar MTA, andra näm-

ner felloggar där utrustningsfel antecknas, och somliga svarar att rutinerna ligger först hos 

MTA. Enligt vår tolkning kan de varierande svaren tyda på att det inte finns rutiner som är 

formella och inarbetade. Det kan emellertid även bero på att felrapporteringen inom hälso- 

och sjukvården inte är lika standardiserad som inom flyget, en jämförelse som patientsäker-

hetssamordnaren Erica Isaksson gör. Hon anser att det inom hälso- och sjukvården är mer 

sociala faktorer som styr och som därmed formar personalens beteende i tillvägagångssättet.  

 

Utifrån vår analys förekommer det särskilda rutiner för respektive avdelning, men vi ser inte 

att det finns ett gemensamt system för samtliga avdelningar angående hur felanmälan av me-

dicinteknisk utrustning ska ske. Enligt vår uppfattning är det emellertid svårt att se om ett 

gemensamt system för felanmälan kan bidra med en effektivare hantering av situationen, eller 

om det endast leder till ett mer byråkratiskt hanterande och på så sätt lägger hinder för snabb 

problemlösningsförmåga. Ur risksynpunkt, med beaktande av Lindholms (2009) resonemang, 

är vår bedömning att våra respondenter har kännedom om hur de ska agera när medicintek-

nisk utrustning går sönder. Detta trots att avdelningarna ej tillämpar gemensamma och for-

mella rutiner kring hur förfarandet ska ske. 
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Patientsäkerhet 

Vi vill undersöka vilka konsekvenser som uppkommer beträffande säkerhet då medicintek-

nisk utrustning fallerar och resulterar i otillgänglighet. Øvretveit och Högberg (2004) klassifi-

cerar säkerheten för patienten som den mest allvarliga kvalitetsbristen inom hälso- och sjuk-

vården. Anthony och Govindarajan (2007) anser att det är oerhört viktigt att den vård som ges 

till patienter håller en hög kvalitet, med beaktande av den dagliga hanteringen av mänskliga 

liv. Även Øvretveit (2009) är inne på samma spår och menar att en hög kvalitet inom hälso- 

och sjukvården är viktigt med anledning av de krav som ställs gällande tillgänglighet. En av 

länssjukhusets strategier är att bedriva en säker och tillgänglig vård av hög kvalitet. Sjuk-

vårdsstrategen Eva Ståhle anser att ett viktigt mål är att patienter inte ska åsamkas skada eller 

onödigt lidande. Vår tolkning är att de teorier som har behandlats ovan kan appliceras på hur 

länssjukhuset i Kalmar ser på och arbetar med begrepp som kvalitet och säkerhet inom hälso- 

och sjukvården. Gällande kopplingen till vår studie kan vi utifrån vår insamlade empiri göra 

analysen att det vid oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på viktig medicinteknisk 

utrustning, sker en försämring av tillgängligheten på länssjukhuset, samt att det i vissa fall kan 

föreligga en försämrad säkerhet för patienterna.  

 

I vår empiriska undersökning finner vi att patientsäkerheten, i koppling till de fall vi har stu-

derat, inte har påverkats i någon större utsträckning när personalen inte har kunnat använda 

den specifika medicintekniska utrustningen. Den minimala påverkan kan utifrån intervjuerna 

bland annat förklaras av att många avdelningar har vanliga hälsokontroller där undersökning-

arna är tidsbokade. Utifrån våra respondenter ser vi att det endast är patienter i akut behov av 

vård som till största delen har möjlighet att påverkas av säkerheten på grund av otillgänglig 

medicinteknisk utrustning. De fall där vi genom vår analys ser att det förekommer ett väsent-

ligt större behov av undersökning av akutpatienter, är de fall som rör CT-röntgen och MR-

kameran. Annika Linåker, röntgensjuksköterska vid CT-röntgen, lyfter fram att akuta patien-

ter är i behov av ett snabbt omhändertagande och då är varje minut viktig.  Med hjälp av CT-

maskinen kan en diagnos ställas både snabbare och säkrare jämfört med vanlig röntgen, och ju 

snabbare ett omhändertagande kan ske desto bättre chanser har patienten till en bra rehabilite-

ring.  

 

Genomgripande för de flesta av våra respondenter är att patientsäkerheten är god och att dessa 

oplanerade verksamhetsavbrott inte påverkar patientsäkerheten i någon större utsträckning. I 
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dessa fall får vi uppfattningen att det krävs en ytterst ovanligt förekommande händelse för att 

patienternas säkerhet ska äventyras. Vår tolkning är att patientsäkerheten är väl uppmärk-

sammad av personalen på länssjukhuset i Kalmar, vilket vi menar bidrar till att alternativa 

lösningar finns att tillgå när dessa oplanerade verksamhetsavbrott uppstår. Därmed är vår ana-

lys att patienternas säkerhet i majoriteten av de studerade händelserna, där medicinteknisk 

utrustning av olika anledningar har varit otillgänglig, kan bedömas som god. Dock vill vi lyfta 

fram ett undantag gällande händelsen där båda CT-maskinerna var ur funktion på grund av ett 

strömavbrott. CT-maskinerna är säkerhetskritisk utrustning och anser vi kan ha en stor inver-

kan på patientsäkerheten.  

 

5.4.3 Kvalitet 

Landstinget i Kalmar har som övergripande mål att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Både 

patientsäkerhetssamordnaren Erica Isaksson och sjukvårdsstrategen Eva Ståhle är av åsikten 

att god kvalitet är detsamma som god vård. Eva Ståhle menar även att god vård är att erbjuda 

patienter den vård de är i behov av, med beaktande av vad de som vårdgivare kan bistå med. 

Øvretveit (2009) definierar god kvalitet inom hälso- och sjukvården som att resurser organise-

ras på mest effektiva sätt för att möta vårdbehovet hos de som behöver vården som mest. Vår 

tolkning angående länssjukhuset i Kalmar är att Øvretveits definition av god kvalitet är fören-

lig med hur länssjukhuset ser på begrepp som kvalitet och ekonomi, att dessa alltid ska beak-

tas gemensamt. Utifrån vår empiriinsamling erhåller vi en bild av att det finns en bra balans 

mellan att erbjuda en god hälso- och sjukvård och därmed upprätthålla en god kvalitet på den 

service som ges till patienter, samtidigt som de tar i beaktning att resurserna är begränsade 

och därför arbetar med att hålla sig inom de uppställda budgetramarna. Vi ställer oss särskilt 

positiva till att det inte tycks finnas motsättningar mot att upprätthålla en god kvalitet, samti-

digt som det förekommer en god ekonomisk hushållning.  

 

Kvalitet inom hälso- och sjukvården 

Enligt Ternov (1998) handlar kvalitet om att uppfylla kundernas överenskomna krav, och ett 

centralt mål med kvalitetsarbete är att få fler nöjda kunder. Ternov gör en jämförelse mellan 

kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården och en tjänsteproducerande verksamhet, där en 

tjänst både produceras och konsumeras samtidigt. Att kvalitet enligt Ternov handlar om att 

uppfylla kundernas krav är någonting som vi förknippar med vad patientsäkerhetssamordna-
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ren Erica Isaksson anser, nämligen att det för dem på länssjukhuset är oerhört viktigt att ha 

nöjda patienter och att dessa får en bra uppfattning av hälso- och sjukvården.  

 

Baserat på vår empiriinsamling är vår analys att länssjukhusets kvalitet påverkas negativt vid 

ett oplanerat verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning. Ternov (1998) 

menar att verksamhetens kvalitet är beroende av hur varje enskild kund upplever tjänsten, och 

att kvalitet därför måste återfinnas i tjänstens utförande. Också Øvretveit (2009) är inne på 

samma linje då han anser att en kvalitetsbrist inom hälso- och sjukvården innebär att den ser-

vice som levereras till patienter antingen understiger deras förväntningar, eller att servicens 

standard har en lägre nivå än normalt. Vid ovan nämnda verksamhetsavbrott kan många pati-

enter inte undersökas som planerat, och därmed uppstår väntetider som hos flertalet patienter 

orsakar en viss irritation. Vår tolkning är att de patienter som råkar ut för en sådan situation 

direkt kan uppfatta det som en kvalitetsbrist, och att det därmed leder till missnöjdhet. Vi an-

ser i och med det att vårt resonemang stämmer överens med både Øvretveits och Ternovs på-

stående gällande kvalitet inom hälso- och sjukvården. 

  

En annan aspekt att beakta gällande kvalitet handlar enligt vår empiriska studie om hur dessa 

verksamhetsbrott i flertalet fall orsakar stress hos den inblandade personalen. Ternov (1998) 

betonar hur viktigt det är att personalen tillsammans arbetar för att förbättra kvaliteten i verk-

samheten. Vår bedömning är att de respondenter som vi intervjuar gör sitt bästa för att ta hand 

om väntande patienter, och bemöta deras eventuella missnöje. Vi tycker oss därför se att det 

hos den inblandade personalen finns ett engagemang att försöka motverka missnöje hos pati-

enter, men att själva missnöjet inte är någonting som kan elimineras helt och hållet. I och med 

det är vår tolkning att personalen gemensamt har en ambition att leverera en god kvalitet till 

patienterna, och därmed öka antalet nöjda patienter.  

  

Kvalitetsförbättringar 

Enligt Øvretveit och Högberg (2004) uppstår kvalitetsbrister när en verksamhets processer 

inte är så effektiva som de önskas vara, någonting de menar leder till ökade kostnader. De 

oplanerade verksamhetsavbrotten som vi har studerat närmare anser vi stämmer överens med 

vad Øvretveit och Högberg menar är en kvalitetsbrist. En skada som följer av kvalitetsbrister 

anser författarna är ett minskat förtroende för verksamheten, ett påstående som vi kan appli-

cera på vår studie. Om kvalitetsbrister ger upphov till ökade kostnader, hur kan en kvalitets-
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förbättring ske och leder ett sådant agerande till reducerade kostnader? När vi diskuterar kva-

litetsförbättringar på länssjukhuset i Kalmar menar både patientsäkerhetssamordnaren Erica 

Isaksson och sjukvårdsstrategen Eva Ståhle att det finns en koppling mellan kvalitetsförbätt-

ringar och minskade kostnader. Som exempel lyfter de fram sambandet mellan minskade 

vårdskador och reducerade kostnader, där det finns ekonomiska beräkningar framtagna som 

bevisar sambandet. Enligt Øvretveit (2009) kan kvalitetsförbättringar i vissa fall ge upphov 

till lägre kostnader, och i andra fall inte. Vi anser att en minskning av oplanerade verksam-

hetsbrott orsakade av fel på medicinteknisk utrustning kan identifieras som en möjlig kvali-

tetsförbättring för länssjukhuset i Kalmar.  

 

Øvretveit (2009) menar att de möjliga besparingar som kan göras genom kvalitetsförbättringar 

är de resurser som annars skulle gått förlorade istället erhålls. Nyss nämnda resonemang kan 

jämföras med att Øvretveit och Högberg (2004) identifierar kvalitetsbristers kostnader som de 

extra resurser som uppstår på grund av en undermålig kvalitet. Øvretveit nämner som exem-

pel att en besparing kan ske av arbetskraftsresurser, då personal genom kvalitetsförbättringar 

får möjlighet att ägna sin tid åt kvalitetsskapande arbete. Detta är någonting som vi anser att 

vi kan applicera på vår studie. Vid förekomst av oplanerade verksamhetsavbrott tillkommer, 

som vi tidigare nämnt, administrativt merarbete för personal vilket gör att de inte kan ägna 

lika mycket tid åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter, d.v.s. det kvalitetsskapande arbetet. Vi 

anser därför att vi kan inta ståndpunkten att en reducering av de aktuella verksamhetsavbrot-

ten kan förutsättas leda till minskade kostnader.  

 

5.4.4 Sammanställning av konsekvenser 

För att tydligt sammanställa konsekvenserna av otillgänglig medicinteknisk utrustning som vi 

har identifierat genom vår studie vill vi illustrera effekterna i en analysmodell från myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap (2010).  
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Tangibla Intangibla 

Direkta 

 

Reparationskostnader 

Förlorade resurser (Trans-

port och förflyttning av pati-

enter till annat sjukhus)  

 

I vissa fall försämrad pati-

entsäkerhet 

Ineffektivt utnyttjande av 

resurser (lokaler, utrustning 

och personal) 

Indirekta 

 

Produktionsförluster 

Minskad patientkapacitet 

Negativ inverkan på vårdga-

rantin 

 

Försämrad arbetsmiljö på 

grund av stress 

Missnöjdhet hos patienter 

Försämrat förtroende för 

verksamheten hos patienter 

 

   (Modell 2: Sammanställning av konsekvenser) 

 

Reparationskostnader som följer av oplanerade fel på medicinteknisk utrustning kategoriserar 

vi som en direkt tangibel kostnad då det går att värdesätta en sådan kostnad i monetära termer, 

samt hänföra den till en specifik händelse. Vid otillgänglig medicinteknisk utrustning kan 

vissa akuta fall, enligt intervjupersonerna, kräva förflyttning av patienter till andra sjukhus. En 

eventuell transport av patienten bedömer vi således vara en direkt tangibel kostnad. 

 

Ineffektivt utnyttjande av personal och utrustning ser vi som en direkt konsekvens av de opla-

nerade verksamhetsavbrotten som vi har undersökt. Däremot uppfattar vi det ineffektiva re-

sursutnyttjandet som ogripbart och därmed kategoriserar vi det som en direkt intangibel kost-

nad. Vi menar även att den försämrade patientsäkerheten, som förekommer i begränsade fall, 

kan kopplas direkt till en specifik händelse. Folkhälsoguiden beskriver oro, smärta och li-

dande som en intangibel kostnad för sjukvården, vilket gör att vi ser den försämrade patient-

säkerheten som en direkt intangibel kostnad.  
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Vi har tidigare redogjort för att patienter vid de studerade händelserna utsätts för väntetider 

när de på grund av otillgänglig medicinteknisk utrustning inte kan undersökas, alternativt om-

bokas för en ny tid. Det här ser vi leder till produktionsförluster genom en konkret minskad 

patientkapacitet som i sin tur har en negativ inverkan på vårdgarantin, vilket vi bedömer vara 

indirekta tangibla kostnader. Även folkhälsoguiden framställer förlorad tid som en indirekt 

kostnad för sjukvården. Vidare har vi identifierat ett antal effekter av de undersökta händel-

serna som vi vill klassificera som indirekta intanglibla kostnader. Till den kategorin hör för-

sämrad arbetsmiljö för personalen, samt missnöjdhet och försämrat förtroende för verksam-

heten hos patienter. Dessa förhållanden anser vi vara en indirekt följd av oplanerade verksam-

hetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning. Dessutom bedömer vi att uppskatt-

ningen av det monetära värdet på de sistnämnda effekterna är mycket svåra att beräkna, vilket 

motiverar vårt val av kostnadsklassificering.  
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6. DISKUSSION 

I det här kapitlet för vi en diskussion kring vårt resultat och genomförandet av vår studie. 

 

Drift  

Vår tolkning av effekter gällande drift vid otillgänglig medicinteknisk utrustning är att det 

leder till ett ineffektivt resursutnyttjande. Enligt MTA föreligger ett behov av mer tid för ser-

vice av den medicintekniska utrustningen, vilket för nuvarande inte är genomförbart då appa-

raturen ständigt är uppbokad. Vår tanke kring denna problematik är att om det förebyggande 

underhållet kan motverka oplanerade verksamhetsavbrott så skulle länssjukhusets resurser 

kunna utnyttjas mer effektivt. Med det menar vi att vårdpersonalen kan planera in andra akti-

viteter såsom utbildning eller administrativt arbete vid underhållstillfället, och att detta för-

hoppningsvis kan minska risken för de oplanerade verksamhetsavbrotten då resurser vid såd-

ana händelser tydligt utnyttjas ineffektivt.  

 

En minskad patientkapacitet är den mest påfrestande konsekvensen för organisationen som vi 

kan urskilja genom vår studie. Våra respondenter pekar även på att detta medför svårigheter 

för länssjukhuset i Kalmar att leva upp till vårdgarantin. Med förslag om ytterligare skärpt 

vårdgaranti för den svenska hälso- och sjukvården tror vi att pressen på en god patientkapa-

citet ökar. Vi menar därför att det bör förekomma ett behov av att finna en bättre balans mel-

lan underhåll av den medicintekniska utrustningen och drift för att klara av vårdgarantin. Vi är 

av åsikten att den vårdpersonal som vi har intervjuat genom sitt agerande motverkar de nega-

tiva effekter som uppstår på grund av dessa oplanerade verksamhetsavbrott. Personalen står i 

vissa fall över sina raster och det förekommer i samtliga studerade fall att de ökar arbetstakten 

för att ta igen det förlorade arbetet. Vi kan dock se hur denna situation har en negativ inverkan 

på arbetsmiljön för de anställda, vilket vi menar är ogynnsamt för organisationen i längden. 

 

Säkerhet 

Faktorer som ligger bakom användarnas säkerhet i hanteringen av medicinteknisk utrustning 

hävdar vi beror på deras erfarenhet, utbildning och daglig hantering av utrustningen. Vi är 

övertygade om är detta är en betydelsefull aspekt för att konsekvenserna av oplanerade verk-

samhetsavbrott ska reduceras. Att känna en hög säkerhet för den medicintekniska utrustning-
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ens egenskaper och genom det mindre stress inför oanade problem som uppstår, vill vi påstå 

kan medföra att skapa en problemlösningsförmåga som innebär både effektivitet och kvalitet. 

Men bortom säkerhet i användningen av utrustningen är rutiner kring hur problem hanteras 

och rapporteras enligt respondenterna varierande mellan avdelningar. Däremot anser vi att det 

inte är säkert att det skulle fungera bättre med en mer byråkratisk hantering av problem, så 

som dessa oplanerade verksamhetsbrott som kräver snabba lösningar. Vi tror att den effektiv-

aste lösningen på dessa problem inte enbart är nedskrivna rutiner, utan att kommunikationen 

mellan olika enheter och ansvarsområden bör vara tydliga för personalen. Vi anser att det är 

väsentligt att samtlig personal ska vara medveten om vem som bär ansvar för vad, exempelvis 

vem som är MT-samordnare. Blir denna ansvarspost mer tydlig för personal på samtliga av-

delningar tror vi att händelser med oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicin-

teknisk utrustning kan organiseras mer funktionellt. Ett annat exempel på otydlig ansvars-

medvetenhet är händelsen med de två CT-maskinerna då ansvaret inte var helt klart för 

Landstingsfastigheter. Denna situation hade kunnat äventyra patienternas säkerhet, men lyck-

ligtvis inkom inga akuta fall under tiden för detta oplanerade verksamhetsavbrott. Men vi vill 

likväl hävda att patientsäkerheten är god på länssjukhuset i Kalmar i samband med att medi-

cinteknisk utrustning fallerar.  

 

Kvalitet 

Efter genomförandet av vår studie menar vi att kvalitet inom länssjukhuset i Kalmar kan besk-

rivas som att patienter ska erhålla den vård de är i behov av, samt att vården som levereras ska 

vara god. Vi ser även att resurser är centralt i detta sammanhang. Med anledning av att resur-

serna inom hälso- och sjukvården är begränsade uppnås en god kvalitet genom att resurserna 

organiseras på ett effektivt sätt för att möta vårdbehovet.  Vi menar att oplanerade verksam-

hetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning ger upphov till kvalitetsbrister för 

länssjukhuset i Kalmar. Dessa kvalitetsbrister kan enligt vår teoretiska referensram anses leda 

till ökade kostnader eftersom extra resurser tillkommer vid dessa händelser, ett resonemang 

som vi anser stämmer. De kvalitetsbrister som vi har identifierat i vår studie gäller dels den 

service som levereras till patienter, en service som kan anses vara undermånlig vid de stude-

rade verksamhetsavbrotten. En sådan situation ser vi tydligt orsakar ett missnöje hos ett flertal 

patienter eftersom servicen understiger deras uppställda förväntningar. Patienternas missnöje 

kan i vissa fall även leda till stress hos personalen som måste bemöta deras irritation. Stressad 

personal menar vi kan leda till att den service som ges till patienter är av sämre kvalitet. Vi 
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anser dock att våra respondenter gör sitt bästa för att hantera patienternas missnöje och där-

med bidrar de till att tillsammans arbeta för en god kvalitet. Genom att minska dessa oplane-

rade verksamhetsavbrott anser vi att kvaliteten inom länssjukhuset i Kalmar kan förbättras, 

samt att en resursbesparing kan föreligga. Den främsta resursbesparingen bedömer vi vara att 

personalen därmed kan ägna sin tid åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter, nämligen det kvali-

tetsskapande arbetet. Vi intar alltså ståndpunkten att kvalitetsbrister som vi nämnt ovan leder 

till ökade kostnader, dock har vi i vår studie ej kunnat uppskatta dessa i monetära termer. Vi 

är av åsikten att det ändå är viktigt att uppmärksamma och belysa dessa konsekvenser ef-

tersom länssjukhusets hantering av begränsade resurser är en central aspekt när det gäller god 

kvalitet.  

 

MTA:s betydelse som supportfunktion 

Efter genomförandet av vår studie anser vi att MTA:s betydelse som supportfunktion vid 

oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning är att bedöma som 

god. Samtliga respondenter framhåller MTA:s agerande vid de studerade händelserna som 

mycket bra, och vi ser att personalen har ett stort förtroende för att MTA har kunskap om hur 

de ska hantera situationen på rätt sätt. Den viktigaste faktorn till det anser vi vara MTA:s till-

gänglighet, att vårdpersonalen snabbt kan nå dem, samt att MTA kan komma till de olika av-

delningarna med kort varsel vid fel på medicinteknisk utrustning. Med det menar vi att MTA, 

som supportfunktion till vårdverksamheten på länssjukhuset i Kalmar, agerar på ett sätt som 

reducerar de negativa konsekvenser som uppkommer av dessa oplanerade verksamhetsav-

brott. Dock anser vi att det finns vissa förbättringsmöjligheter för att effektivisera MTA:s 

supportverksamhet. Vi tänker främst på verksamhetens önskemål om att utöka personalstyr-

kan då de anser att det föreligger ett sådant behov. Vi menar då att MTA har fler möjligheter 

att arbeta mer med förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning, samt att MTA:s 

personal kan få mer tid till att specialisera sig kring viss utrustning. På så sätt anser vi att de 

negativa konsekvenserna som följer av dessa oplanerade verksamhetsbrott kan minskas ytter-

ligare, vilket bland annat leder till att säkerheten och kvaliteten på länssjukhuset i Kalmar kan 

höjas än mer.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel redogör vi först för svaret på vår problemformulering och vårt syfte, för att 

sedan avsluta med våra rekommendationer.  

   

7.1 SLUTSATSER  

Drift 

De undersökta verksamhetsavbrotten medför att den aktuella medicintekniska utrustningen är 

otillgänglig vilket framkallar fördröjningar i vårdverksamheten. Det visar sig emellertid att 

vårdpersonalen med varierande metoder gör sitt yttersta för att minska de negativa effekterna 

vid oplanerade verksamhetsavbrott. Vi har trots det kommit fram till att stillestånd i vårdverk-

samheten orsakat av otillgänglig medicinteknisk utrustning påverkar patientkapaciteten nega-

tivt. Det är följaktligen vår slutsats att otillgänglig medicinteknisk utrustning medför ett inef-

fektivt utnyttjande av resurser i form av lokaler, utrustning samt personal. Vidare ger det inef-

fektiva resursutnyttjandet upphov till merkostnader, främst genom förlorad tid, d.v.s. tid som 

vårdpersonalen ej kan ägna åt den vårdproducerande verksamheten. Förlorad tid är således en 

väsentlig negativ effekt gällande drift som vi identifierar genom vår studie. 

 

Säkerhet 

Patientsäkerheten påverkas i relativt liten omfattning på länssjukhuset i Kalmar vid oplane-

rade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning. Orsaken till den begrän-

sade påverkan är till stor del beroende av personalens goda kunskap och erfarenhet om vilka 

åtgärder som behöver vidtas när fel uppstår med den medicintekniska utrustningen. Vår studie 

visar emellertid att vetskapen kan förbättras gällande MT-samordnaren och vem som innehar 

detta ansvar, samt att kommunikationen kan förbättras mellan olika aktörer som är i kontakt 

med den medicintekniska utrustningen för att på så sätt effektivisera deras agerande vid 

felanmälan. Vår slutsats är således att patientsäkerheten gällande de studerade fallen kan be-

dömas som god, men att ansvar och kommunikation är två viktiga aspekter att beakta för en 

bättre samordning i samband med oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicin-

teknisk utrustning.  
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Kvalitet 

Vår slutsats är att oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning 

påverkar kvaliteten hos länssjukhuset i Kalmar negativt. Den främsta anledningen är att som-

liga patienter upplever ett missnöje med den service som levereras och att den därmed under-

stiger deras förväntningar. Ett antagande kan göras angående att existerande kvalitetsbrister 

orsakar kostnader i form av de extra resurser som tillkommer vid dessa oplanerade verksam-

hetsavbrott. Dock menar vi att ett gott agerande från både MTA och inblandad vårdpersonal 

leder till att minska negativa konsekvenser för kvaliteten hos länssjukhuset i Kalmar.  

 

MTA:s betydelse som supportfunktion 

Vår studie visar att det finns ett bra förtroende för MTA som supportfunktion för länssjukhu-

set i Kalmar, samt att deras goda tillgänglighet uppskattas bland den vårdpersonal som vi har 

intervjuat. Emellertid identifierar vi några områden där effektiviseringar är möjliga. Hos MTA 

ser vi att det föreligger ett önskemål av en utökad personalstyrka då de medicintekniska in-

genjörerna har ett behov av att specialisera sig ytterligare gällande viss medicinteknisk utrust-

ning. Vi ser även ett behov av tydligt utsedda kontaktpersoner från både MTA och samtliga 

vårdproducerande avdelningar, samt en avsaknad av tydliga utvärderingsmodeller gällande 

det förebyggande underhåll som utförs av MTA. Vår slutsats är att det finns ett stort värde för 

både vårdpersonal och hela organisationen att ha en lokal medicinteknisk avdelning som 

handhar medicinteknisk service och support på plats.  

 

7.2 REKOMMENDATIONER 

Vi menar att de studerade verksamhetsavbrotten ger upphov till konsekvenser gällande drift, 

säkerhet och kvalitet för den vårdproducerande verksamheten på länssjukhuset i Kalmar. Ge-

nom vår studie har vi ej kunnat uppskatta dessa konsekvenser i monetära termer, men vi fast-

ställer ändå att problematiken är resurskrävande. Eftersom dessa extra resurser är svåra att 

kvantifiera tror vi att vårt studerade problem riskerar att hamna i skymundan på verksamhets-

nivå. Vi menar att det finns möjligheter för länssjukhuset i Kalmar att lyfta upp dessa frågor 

till diskussion för att på så sätt möjliggöra för reduceringar av våra identifierade konsekven-

ser. Vår rekommendation är därför att vetskapen gällande dessa oplanerade verksamhetsav-

brott bör spridas på olika nivåer genom hela organisationen för att tillvarata erfarenheter, och 

därmed möjliggöra att lärdomar dras inför framtiden.   
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7.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vi anser att vår studie öppnar upp till diskussion om huruvida konsekvenser av oplanerade 

verksamhetsavbrott orsakat av otillgänglig medicinteknisk utrusning går att mäta i monetära 

termer. Vi menar att det krävs vidare studier för att besvara den frågan. Genom ytterligare 

forskning inom området påstår vi att det finns möjligheter att dra mer ekonomiskt präglade 

slutsatser. Utifrån mer distinkta ekonomiska resultat tror vi vidare att det är möjligt att under-

söka hur konsekvenser av dessa typer av stillestånd som finns representerade i vår studie kan 

minskas. Dessutom vill vi framhäva att vår studie erhåller ett genomarbetat kunskapsunderlag 

och därmed kan brukas som stöd för vidare studier inom området. 
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APPENDIX 

Vi vill här presentera ett fristående tillägg till vår studie som berör ett av de studerade casen 

på länssjukhuset i Kalmar. Vi vill ge en djupare inblick i de ekonomiska konsekvenserna av 

oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk utrustning. 

 

I uppsatsens analys för vi ett resonemang gällande vilka konsekvenser de studerade verksam-

hetsavbrotten orsakar. Vi har utifrån vårt empiriska material samt kopplingar till vår teoretiska 

referensram kommit fram till en rad olika konsekvenser som vi sammanställt i nedanstående 

modell: 

 
Tangibla Intangibla 

Direkta 

 

Reparationskostnader 

Förlorade resurser (Trans-

port och förflyttning av pati-

enter till annat sjukhus)  

 

I vissa fall försämrad pati-

entsäkerhet 

Ineffektivt utnyttjande av 

resurser (lokaler, utrustning 

och personal) 

Indirekta 

 

Produktionsförluster 

Minskad patientkapacitet 

Negativ inverkan på vårdga-

rantin 

 

Försämrad arbetsmiljö på 

grund av stress 

Missnöjdhet hos patienter 

Försämrat förtroende för 

verksamheten hos patienter 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Presentation av case med ögonbottenkameran 

En ögonbottenkamera ger en bild av ögats bakre del samt fotograferar synnerven och näthin-

nan (vardguiden.se). Med hjälp av bilderna kan uppföljning göras för att upptäcka möjliga 

förändringar i ögat. Vi fann en situation där apparaten var otillgänglig för undersökningar. 

Händelsen var i samband med att IT skulle uppgradera mjukvaran i ögonbottenkameran, vil-

ket resulterade i att ögonbottenprogrammet inte startade. Efter åtta timmars felsökande kom 

leverantören på att hårdvarulicensen hade gått ut. MTA kunde via telefonkontakt med leve-

rantören sedan åtgärda felet.  

 

Vi har försökt att mäta de konsekvenser som vi kan koppla till händelsen med ögonbotten-

kameran i monetära termer. Efter kontakt med Joanna Ferenz, controller vid länssjukhuset i 

Kalmar, har vi erhållit viss information som är behjälplig till uträkningar kring ett urval av 

ovan nämnda konsekvenser. 

 

Uppgifter från ekonomiavdelningen 

 Inköpspris för ögonbottenkamera.  

251 800 kr. 

 Avskrivning på ögonbottenkamera.  

Avskrivning på 7 år, vilket ger en årlig avskrivning på 36 000 kr. 

 Lokalkostnad för undersökningsrum på ögonkliniken.  

Lokalkostnaden enligt budget är 2 437 000 kr per år för samtliga lokaler på ögonkliniken. 

 Genomsnittslön för en ögonsjuksköterska på ögonkliniken.  

27 660 + 42,25 % = 39 346 vilket är 472 152 kr per år (inkl. arbetsgivaravgifter etc.). 

 Lönekostnad för den anställde i receptionen på ögonkliniken.  

20 400 + 42,25 % = 29 019 vilket är 348 228 kr per år (inkl. arbetsgivaravgifter etc.). 
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BERÄKNING AV DE IDENTIFIERADE KONSEKVENSERNA 

Vi vill nedan presentera de beräkningar som vi genomfört gällande det specifika caset med 

ögonbottenkameran. Vi har emellertid inte funnit ekonomiska underlag till samtliga poster, 

men vi vill ändå framhäva de konsekvenser vars värde vi ej kunnat uppskatta i monetära ter-

mer. Detta med anledning av vi ändå kan se att dessa konsekvenser är resurskrävande.  

 

Reparationskostnad 

Schablonkostnad (uppgift från MTA) för utnyttjande av medicintekniska avdelningen (MTA) 

är 768 kr/per timme. Total kostnad för händelsen = 768*8 = 6 144 kr. 

 

Ineffektivt utnyttjande av personal 

Månadslön för ögonsjuksköterska/ 160 timmar = 39 346/160 = 246 kr/ timme. Total kostnad 

för händelsen = 246*8 = 1 968 kr i ineffektivt resursutnyttjande.  

 

Månadslön för receptionsanställd/ 160 timmar = 29 019/160 = 181 kr/ timme. Total kostnad 

för händelsen = 181*8 = 1 448 kr i ineffektivt resursutnyttjande. 

 

Vi har inte kunnat erhålla någon exakt uppgift angående hur mycket arbetstid den anställde i 

receptionen vid den aktuella händelsen fick ägna åt merarbete, exempelvis för att kontakta 

patienter och omboka/boka av deras tider. Vår beräkning grundar sig på ett ineffektivt utnytt-

jande av personalen under hela stilleståndets varaktighet.  

 

Ineffektivt utnyttjande av lokal 

Enligt uppgift uppgår den årliga lokalbudgeten till 2 437 000 kr. Dock har vi ej kunnat få svar 

på hur mycket av detta belopp som kan tillräknas ett undersökningsrum. Vi kan således ej 

fastställa en kostnad för den specifika händelsen. Vi hävdar likväl att detta är en stor kostnad 

för länssjukhuset i Kalmar. 

 

Ineffektivt utnyttjande av utrustning 

Årlig avskrivning/ antal arbetsdagar 2010 = 36 000/ 253 = 142 kr.   Total kostnad för händel-

sen = 142 kr i ineffektivt resursutnyttjande. 
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Försämrad arbetsmiljö 

Vi har genom studien kommit fram till att det föreligger en risk för försämrad arbetsmiljö vid 

händelser av de slag som studerats. Så gäller även i fallet med ögonbottenkameran. Vi ser att 

den försämrade arbetsmiljön främst orsakas av stress. Länssjukhuset i Kalmar har ej genom-

fört några hälsoekonomiska beräkningar gällande arbetsmiljö, stress etc. Vi uppfattar att vi ej 

har möjlighet att bestämma ett monetärt värde på denna konsekvens utan fastslår endast att vi 

ser en försämrad arbetsmiljö. 

 

Patientsäkerhet 

Då ögonbottenkameran framförallt brukas till inbokade patienter anser vi att patientsäkerheten 

i detta case ej påverkats negativt. I de fall det förekommer att patienter är i akut behov av 

vård, finns enligt vår studie andra alternativ att tillgå. 

 

Missnöjdhet hos patienter, minskat förtroende för verksamheten 

Vi ser även dessa konsekvenser som svåra att uppskatta i kronor och ören, men vår studie 

visar ändå att missnöjdhet hos patienter och minskat förtroende för verksamheten är två kon-

sekvenser som följer av oplanerade verksamhetsavbrott orsakat av fel på medicinteknisk ut-

rustning. Enligt vår teoretiska referensram kan ett antagande göras att dessa ovan nämnda 

konsekvenser ändå ger upphov till merkostnader för hälso- och sjukvården.  

 

Minskad patientkapacitet, negativ inverkan på vårdgarantin 

Detta ser vi som en indirekt kostnad och vi finner svårigheter att hitta underlag till beräkning-

ar för dessa konsekvenser. I fallet med ögonbottenkameran ser vi likväl att dessa konsekven-

ser existerar, men vi kan ej fastslå en specifik kostnad.  

 

Total kostnad för de kvantifierbara konsekvenserna av händelsen med ögonbottenkame-

ran: 

6 144 kr i reparationskostnader + 1 968 kr i ineffektivt resursutnyttjande + 1 448 kr i ineffek-

tivt resursutnyttjande + 142 kr i ineffektivt resursutnyttjande = 9 702 kr. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

1. Vad är ditt yrke? Vilka arbetsuppgifter?  

2. Beskriv hur säker ni är i hanteringen av den medicintekniska utrustningen?  

3. Finns tydliga och klara rutiner för användning av medicinteknisk utrustning? Vilka? 

(tydliga instruktioner?) 

4. Hur fungerar ert samarbete med MTA, IT, LTF? Utveckla för- och nackdelar.  

5. Finns en formellt utsedd MT-samordnare? Vem är detta och vilka uppgifter har 

denne? (En person som är insatt i utrustningen, håller kontakt med MTA vid problem, 

viktigt med tydlig ansvarsfördelning).  

6. Hur sker rapportering av fel på medicinteknisk utrustning till MTA?  

7. Finns det dokumenterade rutiner för felanmälan för medicinteknisk utrustning? Hur 

ser de ut? 

8. Om någonting går fel, tillexempel att en apparat larmar, vet du vad du ska göra? (Blir 

det en stressituation?) 

 

GÄLLANDE SPECIFIK HÄNDELSE 

9. Vill du beskriva händelseförloppet? (Hur lång tid pågick avbrottet, när skedde felan-

mälan till MTA, vem åtgärdade felet; MTA alternativt extern leverantör) 

10. Vilka konsekvenser ser du att händelsen orsakade? (extra arbetstid för personal, över-

tid, antal avbokade/ombokade/förflyttade patienter, fick ni tag i alla inbokade patien-

ter, fanns akutpatienter – vad hände med dem, påverkade avbrottet andra avdelningar – 

vilka/hur) 

11. På vilket sätt påverkades patientsäkerheten? (nedsövda patienter, stressade/oroliga pa-

tienter) 

12. Hur upplevde ni att de påverkade patienterna reagerade?  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE: MEDICINTEKNISK INGENJÖR 

1. Vad är ditt yrke? Dina arbetsuppgifter? 

2. Berätta om hur ni arbetar med förebyggande underhåll, samt med avhjälpande under-

håll.  

3. Anser ni att ni har tillräckligt med resurser för att hinna med det underhållsarbete som 

är nödvändigt? 

4. Vilka konsekvenser anser ni vara mest allvarliga med anledning av avbrott i verksam-

heten orsakat av fel på medicinteknisk utrustning? 

5. Vilka konsekvenser anser du är de vanligaste? 

6. Finns det något sätt att arbeta för att minska att dessa avbrott i verksamheten uppstår? 

7. Har ni någon bild av hur patienter påverkas vid dessa avbrott? 

8. Hur anser ni att det fungerar med formellt utsedda MT-samordnare på de olika avdel-

ningarna? 

9. Hur mycket ansvar har personalen på de olika avdelningarna gällande underhållsar-

bete? 

10. Hur anser ni att ni visar att ni gör ett bra arbete? Hur kommer det fram? 

11. Tycker ni att det finns så kallade ”gråzoner” när det gäller ansvarsfördelningen mellan 

MTA, IT-avdelningen och Landstingsfastigheter?  
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE: SJUKVÅRDSSTRATEG OCH 

PATIENTSÄKERHETSSAMORDNARE 

1. Beskriv ert yrke och de arbetsuppgifter som ni har.   

2. Vad definierar ni som god kvalitet inom hälso- och sjukvården? 

3. Finns det de centralt uppsatta målen med kvalitetsarbetet här i Kalmar? 

4. Hur arbetar ni med kvalitetsförbättringar? 

5. Vilka förbättringar arbetar ni med just nu? Är det någonting som är mer prioriterat?  

6. Hur ser er bild ut av konsekvenser vid driftstopp orsakat av fel på medicinteknisk ut-

rustning?  

7. Hur anser ni att ni i Kalmar lever upp till vårdgarantin? Förklara gärna hur ni arbetar 

med denna fråga.  

8. Vi utgår från en teoretisk referensram där mycket information pekar på att den medi-

cintekniska utrustningens utveckling leder till ett ökat vårdbehov samtidigt som att re-

surserna förblir de samma. Har ni några synpunkter kring detta?  

9. Hur anser ni att denna utveckling hanteras här i Kalmar? Ett ökat vårdbehov och de 

kostnader som detta medför? 

10. Hur arbetar ni med frågor angående tillgänglighet i vården? Exempel?  

11. Ansvarsfördelning gällande säkerhet för medicinteknisk utrustning. Finns det någon 

diskussion om detta på verksamhetsnivå?  

12. Anser ni att ni kan dra lärdomar av allvarliga händelser som har inträffat? Hur?  

13. Arbetar ni med frågor om rutiner och dokumentation m.m. gällande medicinteknisk ut-

rustning?    

14. Kan ni förklara hur ni arbetar med patientsäkerhet? Berätta gärna mer om hur patient-

säkerheten diskuteras i samband med medicinteknik.  

15. Hur ser ert samarbete ut med MTA?  

16. Vilken betydelse tycker ni att den medicintekniska avdelningen har på Kalmar Läns-

sjukhus?  

17. MTA är budgetfinansierad. Hur sker tilldelning av resurser? På vilka grunder sker till-

delning av resurser?  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


