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Sammanfattning  

Sveriges landsting har börjat införa nya kliniska informationssystem som komplement 

till sina elektroniska patientjournaler. Målet är att kunna förnya och effektivisera existe-

rande system och processer, sänka sjukvårdkostnader samt öka patientsäkerhet och kva-

lité i vården.  

 

Trots betydande investeringar i nya kliniska informationssystem har inga övertygande 

bevis kunnat presenteras för systemens övergripande effekter i organisationen. Ny 

forskning anser att detta huvudsakligen beror på en trög användning av nya informa-

tionssystem som varken är kompatibla eller lätt att använda, samt att verksamhetsområ-

dena inte har lyckats återanpassa sina kliniska processer till det nya systemet.   

 

Denna fallstudie har genomförts hos verksamhetsområdet för Thoraxkirurgi och Anes-

tesi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien redogör för den medvetenhet projekt-

ledning och organisation har kring riskindikatorer och dess effekter vid införseln av ett 

kliniskt informationssystem. Aktuella risksamband visar att implementationen kommer 

leda till en trög användning av systemet på grund av att man inte lyckats återanpassa 

verksamhetens kliniska processer till det nya systemet. Studiens slutsats är att förbere-

delse och planering inför implementation av ett kliniskt informationssystem bör ses från 

ett helhetsperspektiv. En medicinsk verksamhet behöver komma underfund med hur de-

ras egna strategier, operativa funktioner och processer fungerar. En omfattande förbere-

delse med iterativa planeringsprocesser och analys innan implementation är nödvändigt 

för att bedöma om organisationens strategiska mål kan tillgodoses. Å andra sidan, att 

allt för ensidigt fokusera på tekniken skapar risker i organisationen. Implementation 

inom sjukvården är en komplex process. Oförutsedda problem kan hända under ett pro-

jekts faser, vilka behöver hanteras rätt för att undvika risker som fortplantar sig ned-

ströms. 
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Abstract  

Sweden’s County Councils have begun to introduce new integrated health information 

system modules to complement their integrated computer-based patient records (ICPR). 

The goal is to innovate and streamline existing systems and processes, reduce healthcare 

costs and improve patient safety and quality of healthcare.  

 

However, in spite of enormous investments in new health information systems, no con-

vincing evidence of the overall benefits has been given. Recent results in research estab-

lishes that the disappointing performance of health IT to date can be largely attributed to 

several factors: sluggish use of health IT systems, coupled with the choice of systems 

that are neither interoperable nor easy to use; and the failure of health care providers 

and institutions to reengineer clinical care processes to reap the full benefits of health 

IT.  

 

This case study has been conducted at the department of Thoracic Surgery and Anesthe-

siology at Uppsala University Hospital. The study analyzes the awareness of risks asso-

ciated with implementing a health information system. Current risks with the implemen-

tation will lead to a sluggish use of the system due to failure reengineering and adapting 

clinical care processes. The study concludes that preparation and planning for imple-

mentation of a clinical information system should be viewed from a holistic perspective. 

A healthcare organization needs to figure out how their strategies, operational functions 

and processes work. An extensive preparation with iterative planning processes and 

analysis before implementation is then necessary in order to evaluate if the organiza-

tion's strategic objectives can be met. On the other hand, a too strong focus on technolo-

gy creates risks in the organization. Implementation of a clinical information system is a 

complex process. Unforeseen problems can happen during a project's phases, which 

need to be managed correctly in order to avoid risks that propagate downstream. 
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1 Introduktion  

Detta kapitel förklarar bakgrundsfakta till författarens inledning, problemformulering, 

syfte, avgränsning och förväntad målgrupp som uppsatsen riktar sig till.  

Enligt den nationella IT strategin för vård och omsorg mål att uppnå en bättre verksam-

hetsstyrning och resursfördelning inom vården, har landstingen börjat införa nya sys-

temmoduler som komplement till deras patientjournalsystem (Socialdepartementet, 

2005/06:139; Melin & Andréasson, 2011). Kompletterande systemmoduler till sjukvår-

dens patientjournaler bidrar enligt Vimarlund et al. (2011) rent tekniskt till en mer inte-

grerad nivå där olika enheter kan överföra information mellan varandra för en bättre 

verksamhetsstyrning.  

 

Rahimi, Vimarlund & Timpka (2009) återger i deras studie att när det gäller införseln av 

ett nytt system inom sjukvården, börjar ansvariga chefer inom landstingen bli medvetna 

om problemen och svårigheter som finns med att förbise samspelet mellan det nya in-

formationssystemet och att kunna uppnå ett bättre resursutnyttjande inom organisatio-

nen. Speciellt, blir detta påtagligt i samband med olika användares behovsbild och pro-

blem om man okritiskt litar på en leverantörs löften om ett smidigt och problemfritt in-

förande av systemet. Införseln av ett system inom sjukvården kan antingen förnya en 

verksamhets informationsflöden eller enligt Tegeroth & Adler (2004) ersätta ett befint-

ligt system i en verksamhet. Trots att sjukvården börjar ackumulera en verksamhetsba-

serad erfarenhet kring IT projekt, har många investeringar i nya informationssystem inte 

mött förväntningarna. Enligt Baus (2004) och Sagiroglu & Ozturan (2006) är införsel-

projekt av informationssystem inom sjukvården unika och långt mer komplexa jämfört 

med andra branscher. För de införselmetoder som har varit framgångsrika inom närings-

livet, har inte alltid fungerat inom sjukvården (Anderson & Stafford, 2002). Ett antal 

forskningsrapporter indikerar att brister vid införseln av nya informationssystem inom 

sjukvården leder till en negativ avkastning på investeringen (Littlejohns, Wyatt & Gar-

vican, 2003; Rahimi, et al., 2009). Dessa resultat tangerar också en studie som Nilsson 

(2012) genomförde. Studien visar att ett flertal landsting lyckades att ta fram nyttoeffek-

terna med att investera i integrerade system, men att flertal projekt sedan visar brister att 

följa upp effektrealiseringen
1
av gjord investering.   

 

Om vi sammanfattar utvecklingen både på det internationella och nationella planet, så 

har sedan 2005 betydande investeringar genomförts i kliniska informationssystem med 

syftet att kunna förnya och effektivisera existerande system och processer, sänka sjuk-

vårdkostnader samt öka patientsäkerhet och kvalitén i vården (Payton & Ginzberg, 

2001; Chismar & Thomas 2004; Andersen & Aydin 2005; Anderson, Frogner, Johns & 

Reinhardt, 2006; Pardes, Lehmann, Abbott, Roderer, Rothschild, Mandell, Ferrer, Mil-

ler & Ball, 2006; Harrison, Koppel & Bar-Lev, 2007; Rahimi, Moberg, Timpka & Vi-

marlund, 2008; Jerlvall & Persson, 2011).    

 

                                                

1 Med effektrealisering avses att en investering i en ny resurs inte skapar ett värde per automatik, utan 

värdet skapas först när den nya kapaciteten utnyttjas på rätt sätt.  
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1.1 Inledning  

Sjukvården planerar för, och kommer även i framtiden att genomföra omfattande inve-

steringar för att kunna ersätta existerande informationssystem i verksamheten (Social-

departementet, 2005/06:139; Melin & Andréasson, 2011; Haldén, 2012). 

 

Enligt Heeks (2006), Garde, Hullin, Chen, Schuler, Gränz, Knaup & Hovenga (2007), 

Rahimi et al., (2009) och senast Kellerman & Jones (2013) så har massiva investeringar 

i klinisk informationsteknologi i genomsnitt endast fått ett blandat till magert resultat. 

Detta anses huvudsakligen beror på en trög användning av nya informationssystem som 

varken är kompatibla eller lätta att använda, samt att verksamhetsområdena inte har 

lyckats återanpassa sina kliniska processer till det nya systemet.  Kaplan (2001) och 

Kucukyazici, Keshavjee, Bosomworth, Copen & Lai (2008) uppskattade att felkvoten 

för misslyckade implementationer av kliniska informationssystem inom sjukvården låg 

på ca 50 procent. 

 

Komplexiteten och felkvoten för misslyckade implementationsprojekt inom sjukvården 

aktualiserar betydelsen av att kunna undersöka vilka risksamband det finns som kan 

hindra en lyckad implementation. För en effektivare implementationstruktur anser Ra-

himi (2008) att man utifrån ett helhetsperspektiv även bör undersöka de åtgärder som 

tillgodoser individers och organisationens mål.  

1.2 Problemformulering 

Medicinska verksamheter antas arbeta med traditionella projektledningsmodeller för 

implementation av kliniska informationssystem (Gruber, Cummings, Leblanc & Donna, 

2009; Haldén, 2012). Tanken är att projektmedlemmarnas gedigna vårderfarenhet och 

rutin ska komplettera projektarbetet och säkra en lyckad införsel av systemet i organisa-

tionen (Lorenzi, Riley, Blyth, Southon, & Dixon 1997, s. 116; Wager, Lee, White, 

Ward, & Ornstein, 2000, s. 345). En gedigen erfarenhet inom medicin och vård, behö-

ver inte likställas med en gedigen erfarenhet om sjukvårdsorganisationens operativa 

funktioner och processer som relaterar till organisationens infrastruktur (jamför Rahimi 

et al., 2009). Komplexiteten inom sjukvården indikerar att införseln av nya kliniska in-

formationssystem inom sjukvården är svårt (Pagliari, 2007; Doebbeling & Pekny, 

2008). Sjukvårdsorganisationers traditionella projektmodeller för implementation kan 

anses vara otillräckliga beroende på projektmålet som har satts upp (jämför Gruber et 

al., 2009). Risken för en misslyckad implementation, ligger i vad forskningen beskriver 

som en trög användning av kliniska informationssystem inom sjukvården. Orsaken till 

detta är system som inte är användarvänliga samt att verksamhetsområdena inte har 

lyckats återanpassa sina kliniska processer till det nya systemet (Kellerman & Jones, 

2013).  

 

Enligt Baus (2004) är succé eller graden av en lyckad eller misslyckad implementation 

relativ då det beror på vad man önskar förbättra. Operationellt behöver den övergripan-

de definitionen av en lyckad implementation alltid vara en ökad patientsäkerhet genom 

bättre vårdkvalitet, tillgång och användbarhet av klinisk data (Marietti, 1998; jämför 

Nilsson, 2012). Svårigheterna med en lyckad implementation, visar behovet av att ut-

ifrån ett helhetsperspektiv studera risksamband som påverkar framgång eller ett miss-

lyckande av sjukvårdens implementationsprocesser och vilka konsekvenser det för med 

sig. (Linton, 2002; Van Der Meijden, Tange, Troost & Hasman, 2003; Fullerton, Apon-



 

Mark Schneider 

8 

te, Hopkins, Bragg & Ballard, 2006; Rahimi et al., 2009). En fortsatt publicering av stu-

dier som fångar effekterna av en implementation och hur ett informationssystem effekt-

realiseras i organisationen, skulle stötta en evidensbaserad hälsoinformatik som kan an-

vändas som plattform för beslutsfattare, chefer och kliniker (Ammenwerth & De Keizer, 

2007).  

1.3 Vetenskaplig relevans  

Undersökningen är i hög grad aktuell för forskningen om sjukvården och dess IT sy-

stem. Baktanken med vårdens integrerade informationsprocesser, är att patientens in-

formation endast ska behöva registreras en gång. Studien ansluter sig till den forskning-

en som finns kring implementation av kliniska informationssystem i syfte att få en inte-

grerad nivå för överföring av information mellan olika enheter inom sjukvården. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är vid införsel undersöka vilka risksamband som kan bidra till 

en trög användning av ett kliniskt informationssystem
2
. En trög användning resulterar i 

en sämre anpassning av systemet inom organisationen. 

 

Följande forskningsfråga är aktuell för undersökningsobjektet: vilka är de riskindikato-

rer och dess effekter som kan finnas under ett projekts olika faser fram till implementa-

tion?  

1.5 Avgränsning  

Undersökningen avgränsar sig till att undersöka respondenters medvetenhet kring risk-

sambanden vid en pågående implementation av ett kliniskt informationssystem. Anled-

ningen till detta är tidpunkten för när studien genomfördes, där sambanden i projektet 

gällande planering, analys, design och implementation av systemet kunde undersökas.  

1.6 Målgrupp och förväntat resultat  

Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) är det viktigt att skriva ned sin bedömning 

om studien, så att man kan försäkra sig om att målgruppen för studien kan tillgodogöra 

sig innehållet. Målgruppen för denna fallstudie är tvådelat. Primärt riktar den sig till 

landstingens ledningsgrupper, sjukvårdsdirektörer, divisionschefer och projektledare 

som arbetar med att skapa integrerade informationssystem för utbyte av patientinforma-

tion mellan olika vårdenheter. Orsaken till att studien riktar sig till denna målgrupp är 

den beslutsdynamik som förekommer i offentligt styrda sjukvårdsorganisationer. Studi-

ens resultat visar att medicinska verksamhetschefer behöver låta medicinska intressen 

gå hand i hand med företagsekonomiska intressen och ny informationsteknik för att 

kunna ha tillräckliga resurser att bedriva framtidens hälso- och sjukvård. I syfte att upp-

nå framgång och undvika onödigt kostsamma implementationsprojekt behöver krav på 

förändring, nya arbetssätt och stöd för detta komma från alla håll.  

Sekundärt riktar sig studien till studenter, forskare och praktiker som arbetar med im-

plementationsfrågor av nya IT system i komplexa organisationer. Avsikten för studien 

                                                

2  Begreppet kliniskt informationssystem inom litteraturen är en paraplyterm för många olika system som 

används för hantering av patienters medicinska information. I denna studie jämställer vi ett kliniskt in-

formationssystem med ett planeringssystem för kirurgiska operationer.  
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har varit att kunna studera ett medicinskt verksamhetsområdes implementationsprocess 

av operationsplaneringssystemet Craft och vilka riskindikatorer det kan finnas som på-

verkar, motverkar eller försenar en framgångsrik implementation. Studien avser att bi-

dra med ny förklarande kunskap inom sjukvården gällande införseln av kliniska infor-
mationssystem för en effektivare sjukvård.  

1.7 Bakgrund tidigare forskning  

Tidigare forskning kring misslyckade eller lyckade implementationer visar att det finns 

en uppsjö av olika studier som kan noteras från 80,90 och 2000-talet ända till år 2013 

som denna uppsats skrivs. Orsaken till detta är att det på grund av sjukvårdens komplex-

itet inte finns någon specifik anledning till varför en implementation kan lyckas eller 

misslyckas (Lorenzi et al., 1997; Wager et al., 2000).  

 

Enligt Rahimi et al. (2009) litteratur översyn har resultaten av tidigare kvalitativa studi-

er under 90-talet ofta tolkats isolerat utan att kunna utnyttja produktiva länkar till tidiga-

re forskning. Mc Cormick, Rodney, & Varcoe (2003) konstaterar också att även om 

kvalitativa studier diskuteras i litteraturen, så har mycket kvalitativ forskning inte inte-

grerats korrekt för att jämföras med tidigare forskning. Som ett resultat av detta, uppfyl-

ler inte forskningen sin fulla potential för kunskapsutveckling och teoribyggnad inom 

detta område.  

 

På grund av forskningens inkonsekvens kommer författaren att genomföra en selektiv 

litteratur översyn över tidigare forskning. En selektiv litteratur översyn görs när författa-

ren med avsikt redogör för en bakgrund av tidigare studier som bidrar till att positionera 

och nyansera denna studies kunskapsbidrag till forskningen (Yin, 2011). 

 

Implementation och förändringsmodeller  

 

I detta avsnitt redogör författaren för två studier som har gjorts för att kunna förklara 

hur en organisation kan hantera förändring inför införsel av ett nytt informationssystem. 

Heeks, Mundy & Salazar (1999) redogör i deras studie för en gap modell mellan de fö-

reställningar det finns om kliniska informationssystem och organisationens reella förut-

sättningar att kunna hantera en implementation. Studien illustrerar hur viktigt det är att 

förändringsprocessen i organisationen hanteras rätt för att kunna säkra en lyckad im-

plementation. Callen, Braithwaite & Westbrook (2008) förtydligar i sin studie att myck-

et av tidigare forskningsarbete har fokuserat på att förklara varför personalen kan vara 

emot en förändring till det nya systemet. Deras studie resulterar i att de föreslår olika 

strategier för att övervinna personalens motstånd inför det nya systemet.   

 

Implementation och bakomliggande motiveringar  

 

Poba-Nzaou, Uwizeyemungu, Raymond & Paré (2012) tar upp kliniska informationssy-

stem i en studie om ERP system där man utifrån olika faktorer försöker förklara orsaken 

till att kunder inom sjukvården väljer ett IT system. Bakomliggande orsaker såsom tek-

niska, klinisk-operationella, klinisk strategiska och finansiella kan ha en möjlig inver-

kan på systemens implementationsprocesser. Anledningen till detta är att en framgångs-

rik adoption är resultatet av en lyckad implementation som i sin tur också styrs av de 

bakomliggande orsaker som finns för adoption. Speciellt med integrerade system där 

det för sjukhuset endast finns 2-3 tänkbara leverantörer att välja emellan, anser författa-
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ren att det finns ett behov av att förstå hela kliniska sambandet kring de orsaker som 

finns för implementation och adoption.  

 

Implementation och kontextuella modeller   
 

I detta avsnitt redogör författaren för två studier som har gjorts med hjälp av kontextuel-

la modeller. Cho, Mathiassen & Nilsson (2008) kom ut med en viktig studie inom im-

plementation av kliniska system utifrån ett nätverkssynsätt. Studien bidrar till att kunna 

förstå hur sjukvårdens implementationsprocesser kan utvecklas på ett visst sätt utifrån 

dess kliniska kontext, samtidigt som att den utifrån nätverksteorin möjliggör att analyse-

ra komplex processdata utifrån de multipla flöden som finns på ett sjukhus. Författaren 

anser att en sådan studie har nytta i att kunna förstå och optimera stora implementation-

sprojekt som berör flera medicinska verksamhetsområden på ett sjukhus. Behållningen i 

denna artikel är att författaren använder sig av en kontextuell modell.  Gruber et al. 

(2009) motiverar också i sin studie att det är av betydelse att kunna förstå den kliniska 

kontexten när man väljer modell för att undersöka ett medicinskt verksamhetsområde. I 

deras studie redogör de för en projektmodell (Thompson, Snyder-Halpern & Staggers, 

1999) som klarar att hantera den kliniska kontexten.  

 

Implementation - socioteknologisk synsätt  

 

Berg (1999) redogör i sin studie för att man enligt ett socioteknologiskt synsätt inte kan 

placera sjukvårdsystem i ett standardiserad förutsägbart sammanhang. Istället ser socio-

teknologerna på implementation som ”en politisk textad process av organisatoriska för-

ändringar” (Berg, 1999, s. 88). Zia & Bukhari (2011) genomförde en implementationss-

tudie av ett kliniskt informationssystem utifrån ett sociotekniskt perspektiv.   

 

Implementation - kritiska riskfaktorer och kombinerade metoder  

 

Baus (2004) förklarar att det mest vanliga synsättet inom forskningen som berör förstå-

else för vilka faktorer som påverkar en framgångsrik implementation är en analys av 

kritiska faktorer enligt systemsynsättet. Detta tillvägagångssätt erbjuder också specifika 

riktlinjer och formler för en lyckad implementation. Gruber et al. (2009) redogör även i 

sin studie för vilka kritiska faktorer det finns som kan påverka en framgångsrik imple-

mentation. För att kunna säkra en framgångsrik implementation inom en klinisk kon-

text, föreslår Baus (2004) att man kan kombinera systemsynsättet med det sociotekniska 

synsättet. Paré, Sicotte, Jaana & Girouard (2008) i sin studie kombinerar kritiska risk-

faktorer i ett sjukvårdsområde med att sätta de i sitt sammanhang utifrån en socioteknisk 

synsätt. 

1.8 Det vetenskapliga kunskapsbidraget  

Denna studie kommer vidareutveckla en kombinerad metod. Baus (2004) föreslår vid 

införsel av kliniska informationssystem i organisationen att analysera kritiska riskfakto-

rer enligt systemsynsättet med en socioteknologisk ansats. En kombinerad metod utgår 

ifrån antagandet att båda perspektiven har giltighet och bör belysas som en helhet. Stu-

diens kombination av teorier utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv tycks hittills 

vara oprövad för att kunna förstå risksamband vid införsel av ett kliniskt informations-

system.  
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1.9 Generalisering av begrepp  

Begreppet kliniska informationssystem används flitigt i denna studie
3
. Begreppsförvir-

ringen för olika system inom en komplex sjukvård kan göra det svårt att avgöra vilket 

system som avses i en referensartikel. Då författaren i denna tes strävar efter generalise-

rad kunskap kring implementation av kliniska informationssystem, är begreppsskillna-

den mellan olika artiklar som denna tes refererar till marginell och av ringa betydelse. 

För en orientering kring aktuella begrepp, redogör författaren nedan för de engelska be-

grepp som kan förekomma i olika artiklar. Samtliga dessa begrepp kan likställas med 

begreppet kliniska informationssystem. 

I denna uppsats kommer författaren konsekvent att använda sig av begreppet klinisk in-
formationssystem (Baus, 2004).  

Begreppsförklaring för engelska studier:  

 

• Electronic patient record (EPR)  

• Computerized patient record (also known as HIS)  

• Computer-based patient record system (HIS) 

• Computer-based patient record-type system (HIS-type system) 

• Electronic patient record (EPR) 

• Virtual patient record (VPR) 

• Virtual health record (VHR) 

• Electronic health record (EHR) 

• Lifetime data repository (LDR) 

• Electronic medical infrastructure (EMI) 

• Automated medical record (AMR) 

• Computerized medical record (CMR) 
• Patient Care information systems (PCIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3Dess engelska motsvarighet är HIS – Healthcare Information System  
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2 Teoretisk referensram   

I detta avsnitt följer en redogörelse för den teoretiska referensramen som ligger till 

grund för fallstudien. Referensramen syfte är att bidra med en förklarande lins för sjuk-

vårdens komplexitet och de risker som uppstår vid införseln av ett kliniskt informations-

system. 

2.1 Meso system inom sjukvården – Medicinskt verksamhetsområde  

Teorin om sjukvårdens mesosystem (Nelson et al., 2007) liknar systemteorin. Enligt Ba-

rach & Johnson (2006) frammanar systemteorin ofta organisationsmetaforen av en ”väl-

oljad maskin”. Emellertid, anses mesosystem inom sjukvården oftast som ogenomskin-

liga, ovänliga, klumpiga och besvärliga att hantera för dess användare som är patienter, 

läkare, sjuksköterskepersonal och ledningen. Sjukvårdssystem förklaras därför bäst som 

komplexa anpassningsbara system. Som sådant, utgörs det komplexa systemet av en 

samling individer som är fria i sitt handlande på ett sätt som inte alltid kan förutses då 

den ständigt förändrar och muterar sig både på ytan av organisationen och på en djupare 

nivå (Cohen, Kaimenaki & Zorgios, 2007). Organisationens gränser inom sjukvårdssy-

stemet kan vara otydliga samtidigt som att interna och externa leverantörer i vårdpro-

cessen parallellt kan vara medlemmar av andra system. Givet komplexiteten i sjuk-

vårdssystemet, så är individers handlade sammankopplade med varandra så att en indi-

vids agerande kan ändra den kontextuella handlingsramen för alla andra individer i sy-

stemet. Det finns ingen generell systemteori som förklarar alla sjukvårdssystem och 

dess subsystem i en klinisk kontext. Varje beskrivning, förklaring och förståelse av ett 

system baserar sig därför på ofullständiga bevis (Simon, 1969; Backlund, 2002; Jacucci 

& Hanseth, 2006). Snarare antas en mer pragmatiskt hållning till att förklara ett sjuk-

vårdsystem utifrån en ståndpunkt som känns väsentligt och riktigt (Arbnor & Bjerke, 

1994). Sjukvårdssystem under ständig förändring har i många fall en stabil kärna (Bohm 

& Peat, 2000). Som komplement, finns det en rad teorier med systemet som idé som 

förklarar olika processer (Barach & Johnson, 2006). En organisatorisk teori som hjälper 

en att förstå beteendet i komplexa anpassningsbara system är kliniska microsystem. 

Kliniska mikrosystem är den minsta reproducerbara enhet för förändring i ett komplex 

sjukvårdsystem (Nelson et al., 2007). Förändringsarbetet för själva införseln av ett nytt 

informationssystem behöver därför utgå ifrån organisationens funktioner och processer 

för att kunna förstå komplexa risksamband mellan mikro- och mesosystem. En föränd-

ring i ett mikrosystem som är en del av ett system, påverkar hela systemet (von Berta-

lanffy, 1968, Litterer, 1973; Boulding, 1985). Teorin för mikrosystem är en vidareut-

veckling av Quinn (1992) teorier.  

2.2 Kliniskt mikrosystem – Planeringsavdelning för operation  

Sjukvårdsystemets minsta reproducerbara enhet är ett kliniskt mikrosystem (Nelson et 

al., 2007). Mikrosystemet har såväl kliniska som ekonomiska mål, samverkande proces-

ser, delad information och skapar tillsammans resultat. En definition av en process ut-

ifrån vårdens förutsättningar innebär att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kon-

trollera de aktiviteter som ingår i patientens vårdprocess, för att tillfredställa patientens 

behov och önskemål. En vårdprocess är ett väldefinierat flöde där kedjan av aktiviteter 

som ingår i processen har en tydlig början och ett tydligt slut. För att systemet ska kun-

na producera service och vård i toppklass är det viktigt att det har mätbara kliniska mål, 

sammanlänkande processer och en delad informationsmiljö (Berggren, 2011).  
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Öppna system utbyter kontinuerligt information och material med dess omgivning. 

Denna kontinuerliga interaktion med omgivningen, kan ibland göra det svårt att urskilja 

ett öppet system från dess omgivning (Checkland, 1981). Det kliniska mikrosystemet 

utvecklas över tid och är en del av ett större mer komplext system som kallas meso, det 

vill säga mellannivån som enligt ovan kan vara ett medicinskt verksamhetsområde. Fle-

ra mikrosystem kan finnas i ett mesosystem (Nelson et al., 2007). Utbytet av informa-

tion mellan olika mikrosystem ställer frågan kring vilken betydelse och den nytta kli-

niska informationssystem har för sjukvården och varför införselprojekt misslyckas. 

Sammanfattningsvis redogjordes för sjukvårdens meso och mikrosystem och där en för-

ändring i ett mikrosystem informationsmiljö påverkar mesosystemet.   

2.3 Kliniska informationssystem 

Inom sjukvårdens microsystem
4
, har driftsättningen av kliniska informationssystem som 

till exempel integrerade patientjournaler och tillhörande systemmoduler
5
 blivit ett kri-

tiskt riktmärke för att kunna skapa integrerade vårdkedjor och genomföra förbättringar 

(Overhage, Perkins, Tierney & McDonald, 2001; Chaudry, Wang, Wu, Maglione, Moji-

ca, Roth, Morton & Shekelle, 2006; Paré, Jaana & Sicotte, 2007).  

 

Kliniska informationssystem bidrar till att öka produktivitetsnivån för medicinska verk-

samhetsområden (Lepanto, Paré, Aubry, Robillard & Lesage, 2006), utöver det tjänar 

vården på en mer integrerad och systematiserad process (Kuhn, Wurst, Bott & Giuse, 

2006). Detta genom att kvalitén på tjänster till patienter förbättras för att manuella upp-

gifter som professionen hanterar överförs till mjukvarulösningar, eller där nya system 

ska bidra till en effektivisering och ett bättre utnyttjande av verksamhetens resurser 

(Evans, Pestotnik, Classen, Clemmer, Weaver, Orme, Lloyd & Burke, 1998; Micha-

lowski, Slowinski, Wilk, Farion, Pike & Rubin, 2005).  

 

Utifrån ett medicinskt perspektiv, möjliggör nya system för professionen att snabbare 

och bättre kunna följa upp kvalitén på vården och mäta förändringar i patienters hälsa 

genom att generera statusrapporter som utvärderar patientens data. Patientens data ut-

värderas enligt sjukdomssymptom, klinisk behandlingsväg, behandlande läkare och de 

åtgärder som vidtagits för att kunna kvalitetssäkra patientens behandling och även rap-

portera dessa till nationella register (Marietti, 1998; Iakovidis, 1998; Berg, 1999; Wager 

et al., 2000; Sarfan, 2001; Mandl & Lee, 2002; O’Carroll, Yasnoff, Ward, Ripp & Mar-

tin, 2003; Burton, Anderson & Kues, 2004).  
 

Rent praktiskt, har det inte visat sig vara lika lätt att kunna uppnå förbättringar vid in-

förseln av nya kliniska informationssystem. Det är därför föga överraskande att många 

initiativ oavsiktligt fått negativa konsekvenser (Ash, Sittig, Poon, Guappone, Campbell 

& Dykstra, 2007) eller misslyckats (O’Connell, Cho, Shah & Brown, 2004; Kleinke, 

2005; Sicotte, Paré, Moreault & Paccioni, 2006). Kvoten för misslyckade IT implemen-

teringar har hittills uppskattats till cirka 50 % (Kaplan, 2000; Kucukyazici et al., 2008).  

 

Denna trend tangeras som tidigare nämnts också av Nilsson (2012) och Kellerman & 

Jones (2013), där till exempel landstingen i Sverige har störst problem med effektreali-

                                                

4 Ett informationssystem kan vara avsett för ett mesosystem, men införselarbetet för ett nytt informations-

system börjar alltid från ett mesosystem minsta gemensamma nämnare som är mikrosystemet. 
5 T ex operationsplaneringssystem  
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seringen för gjorda IT investeringar. Det vill säga att systemet inte används som det var 

avsett på grund av att införseln av det nya informationssystemet i organisationens pro-

cesser och rutiner kännetecknas av tröghet att kunna utnyttja systemets resurser till ful-

lo. Problemen aktualiserar behovet av att kunna förstå själva implementationsarbetet 

med kliniska informationssystem och vilka risker som är kopplad till ett projekt. 

 

Sammanfattningsvis redogjordes för den nytta som kliniska informationssystem tillför 

vården. Forskningen visar att det inte har varit lika lätt att kunna uppnå förbättringar vid 

införseln av nya system på grund av sjukvårdens komplexitet. Det uppskattades att upp 

till 50 % av sjukvårdens implementationsprojekt misslyckas. I nästa kapitel redogör för-

fattaren för orsaker, problem och risker som kan uppkomma vid införsel av nya infor-

mationssystem.  

2.4 Implementation av kliniska informationssystem 

Paré et al. (2008) redogör för att problem vid implementation av ett nytt informations-

system inte enbart kan förklaras på grund av tekniska orsaker. Sjukvårdens komplexitet 

och de organisatoriska svårigheter som uppstår vid projektledningen av nya IT projekt 

gör att man har svårt att till fullo kunna tillgodogöra sig tekniken. 

Det ideala kliniska informationssystemet för att kunna minimera problemen vid imple-

mentation och användning existerar inte än (Lorenzi et al., 1997; Kaihara, 1998; Rash-

bass, 2001; Ljunghall, H. 2011, 3. Inget byte aktuellt inom överskådlig tid. Ronden, 8-

15). Införseln av ett system som fungerar i en vårdmiljö, behöver inte anses vara lämp-

ligt i en annan vårdmiljö. Ett system som anses vara idealt i en vårdmiljö kan också för-
ändras över tiden (Berg, 1999).    

Komplexiteten inom sjukvården indikerar även att införseln av nya kliniska informa-

tionssystem inom sjukvården är svårt (Pagliari, 2007; Doebbeling & Pekny, 2008). 

Sjukvårdsorganisationer arbetar idag efter traditionella projektmodeller för implementa-

tion som beroende på organisationens kliniska kontext kan anses vara otillräckliga bero-

ende på målet man önskar uppnå (O’Brien, 1995; Gruber et al., 2009). Endast en bråk-

del av de risker som kan påverka en kliniskt implementation tas upp i traditionella pro-

jektmodeller. Enligt Baus (2004), Rahimi (2008) och Rahimi et al.(2009) är ett rikt 

forskningsunderlag av stor betydelse, då det inte finns en specifik anledning till varför 

implementionsprojekt inom sjukvården kan dras med problem och misslyckas (Lorenzi 

et al., 1997; Wager et al., 2000).  

 

En framgångsrik införsel av ett nytt informationssystem behöver därför ses med en ho-

listisk syn för att kunna förstå den kliniska komplexiteten och de svårigheter som kan 

uppstå under livscykeln av ett projekt.  

Om man utifrån ett helhetsperspektiv inte tar itu med risker och problem som kommer 

upp i samband med en implementation kan det lätt uppstå en domino effekt på grund av 

hur sjukvårdens mikroprocesser är organiserade och länkade med varandra och med 

meso systemet. Ett problem som lämnas olöst, kan mycket väl leda till ett annat pro-

blem och i sin tur till ett annat som till slut leder till att projektet stannar upp (Lorenzi et 
al., 1997). 

Själva sättet för hur ett kliniskt informationssystem kan föras in i en organisation, kan 

också ha avgörande betydelse för om organisationen kommer lyckas med sitt projekt el-
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ler ej. Davies (2002) redogör för att det finns tre större sätt för att kunna implementera 

ett system i en organisation: Direktomvandling, parallell och hybrid implementation.  

Direktomvandling kallas också ”Big bang” implementation. Med detta tillvägagångssätt 

kommer det nya systemet på ett förutbestämt datum ersätta det gamla systemet. En di-

rekt övergång görs till det nya systemet där data används och inga överlappningar för-

väntas mellan det nya systemet och det gamla systemet. Parallell implementation an-

vänds i stora organisationer där det gamla systemet löper parallellt med det nya syste-

met för att reducera oförutsedda risker med implementationen. Om problem förväntas 

dyka upp, använder organisationen bara det gamla systemet till dessa är lösta. När det 

nya systemet presterar enligt förväntan, läggs det gamla systemet ner. En parallell im-

plementationsprocess kräver alltid noggrann planering och kontroll. När hybrid imple-

mentation används, genomförs implementationen i faser. Efter färdigställande av pro-

jektfas, kommer systemet en bit närmare till att adopteras av organisationen. Denna im-

plementation kännetecknas av ett mer evolutionärt tillvägagångssätt jämfört med dess 

motsats som är en direkt omvandling av systemet. Komplexa sjukvårdsorganisationer 

där medicinska arbetsflöden kontinuerligt behöver utvärderas, anpassas och integreras 

med informationssystemet (jämför Rahimi et al., 2009), leder till att en hybrid imple-

mentation alltid är att föredra för att kontrollera tid och kostnader för ett projekt. Anled-

ningen till detta är att organisationens existerande arbetsbörda kring den kliniska varda-

gens krävande uppgifter och ansvaret för patienters liv och hälsa inte ska störas av själ-

va implementationsarbetet (jamför Baus, 2004). På grund av sjukvårdens komplexitet, 

argumenterar författaren för att en projektledning endast bör genomföra en parallell im-

plementation av informationssystemet om man via riskanalyser och strategiska planer 

kan bevisa att en framgångsrik införsel kan säkras. Oförutsedda konsekvenser (jämför 

Ash et al., 2007) kan annars leda till att organisationen tyngs ner av arbetsbördan att 

försöka avsluta patientflöden i ett informationssystem som inte riktigt fungerar. Alterna-

tivt, om det är tydligt att sjukvårdsorganisationens medicinska och administrativa ar-

betsflöden lätt kan integreras i det nya systemet kan en parallell implementation genom-

föras (jamför Rahimi et al., 2009). Författaren argumenterar att en ”Big bang” imple-

mentation av ett stort system inom sjukvården inte kan rekommenderas, då oförutsedda 

problem riskerar att störa den kliniska verksamheten (jämför Anderson & Stafford, 

2002; jämför Ash et al., 2007; jämför Baus, 2004 ). 

Sammanfattningsvis redogjordes för organisatoriska svårigheter och de unika problem 

som kan uppstå vid införseln av nya informationssystem inom sjukvården. En medve-

tenhet kring multipla risker och dess effekter som kan visa sig i implementationsarbetet, 

underlättar för lokala projektledningar att kunna förstå vilket arbete de behöver lägga 

ned för att kunna säkra en framgångsrik införsel av systemet. I nästa kapitel redogör för-

fattaren för en projektlivscykel inom sjukvården och de riskzoner som kan vara koppla-

de till ett projekt. 
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2.5 Projektlivscykeln vid implementering 

Enligt Gruber et al. (2009) kan projektrelaterade risker vid implementation av system 

inom sjukvården beskrivas med Thompson et al. (1999) ramverk ELSC (Expanded Sy-

stems Life Cycle)
6
 som de använder i deras studie (se figur 1). Ramverket är en modell 

som inom en klinisk kontext illustrerar hela livscykeln för implementation av ett sy-

stem. Följaktligen, föreslår ELSC ramverket en logisk process för att planera, utföra och 

hantera aktiviteter inom projektets livscykel. En viktig aspekt i modellen är att varje 

steg i livscykeln har en riskzon och tillhörande riskindikatorer som kan uppkomma 

inom organisationen och påverka om ett projekt lyckas eller misslyckas (se figur 1).   

Det mest vanliga tillvägagångssättet för en projektgrupp vid införande av ett system är 

att identifiera vilka risker och konsekvenser det kan föra med sig för verksamhetens kli-

niska processer (Haldén, 2012). Thompson et al. (1999) redogör som ovannämnts för en 

modell där ett projekts livscykel för implementering av ett system är konceptualiserad i 

fem faser. Faserna är planering, analys, design implementation och underhåll (se figur 
1).  

Enligt modellen initieras processen för projektet i dess första fas, parallellt utifrån de 

steg som ska tas startas en iterativ planeringsprocess genom hela projektets livscykel. 

Analysfasen fokuserar på de specifikationer man har för den bästa systemlösningen. De-

signfasen relaterar till utveckling och anpassning av informationssystemet för en klinisk 

miljö. Efter designfasen påbörjas implementation av projektet. Ett sista steg är underhåll 

av lösningen som följer genom hela implementationen. I figur 1 för ELSC modellen 

nedan, ska den punktade linjen för systemprojektets livscykel påvisa dynamiska föränd-

ringsfaktorer som kan komma upp i en medicinsk verksamhet.  

                                                

6 Se sida 17. 
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Figur 1 ELSC projektlivscykelmodell. Återgivit från Thompson CB, Snyder-Halpern R, Staggers N. 

Analysis, process, and techniques: case study: Computers in Nursing. 1999; 17(5): 204   

2.6 Projektets riskzoner  

Varje fas i projektets livscykel har en identifierad riskzon och tillhörande riskindikatorer 

(se figur 1). Även om riskindikatorer kan påverka en specifik zon, kan de också påverka 

andra zoner i systemets livscykel. Dessa effekter nedströms kan också forma utveck-
lingen och resultatet av projektet.   

Gruber et al. (2009) redogör sedan i punktform för de risker som kan uppkomma i sam-

band med planering, analys, design och implementation av projektet. Författaren är i det 

här fallet intresserad av att förstå de risksamband som kan dyka upp mellan projektets 

riskzoner.
7
 

                                                

7 Risksamband som dyker upp mellan projektets riskzoner kan tolkas som risker som faller utanför pro-

jektledningens grundläggande föreställningar och förståelse om hur risker hanteras inom sjukvården.  
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2.7 Resultatområden längs projektets livscykel  

I samband med implementationsarbetet längs projektet livscykel uppkommer det flera 

resultatområden i projektet som är relevanta för att förstå kopplingen mellan riskindika-
torer och de resultat som ska uppnås i ett projekt.  

Krav på systemresultat i samband med implementation kan uppkomma gällande an-

vändbarhet av kliniska data och att rätt variabler är definierade.  

 

Slutanvändares resultat refererar till användarna (klinisk personal) som interagerar med 

systemet när vård leveras till en patient.  

 

Användarvänlighet refererar till att informationssystemet är lätt att använda med hänsyn 

till antalet tangentnedtryckningar som behövs för att registrera data. Systemet behöver 

vara intuitivt utifrån arbetsprocesser och informationsflöden i den kliniska miljön, där 

skiftningar från en bildskärmsvy till en annan uppfattas som logiskt. Om detta inte är 

fallet, så behöver arbetsprocesserna anpassas till systemet (Rahimi et al., 2009). Utöver 

detta, är det väsentligt att systemet är integrerat så att informationen endast registreras 

en gång i systemet men sedan används av många.       

 

Ledningsresultat som behövs för det kliniska informationssystemet är följande: nödvän-

diga beslut tas utan försening, operativ ledning där samtliga personer är engagerade, 

försäkra sig om behov av kvalitetssäkring så att systemet uppfyller gällande lagar och 

regler, löpande mätning av organisatoriskt prestanda samt säkerställande av att finansi-

ella medel finns tillhands för projektet.  

 

Patientresultat är de resultat som har en direkt påverkan på patienter. Dessa resultat kan 

exempelvis vara ökad patientsäkerhet, minskade väntetider för behandlingar som tidiga-

re berodde på systemets effektivitet, minskad frustation att inte behöva fråga en patient 

flera gånger om samma information, direkt förbindelse med systemet för att online kun-

na boka eller avboka ett möte och att kunna ha snabbare tillgång till patienters data när 

viktiga beslut behöver tas för patienters behandling (Gruber et al., 2009). 

2.8 Kritiska faktorer i en klinisk miljö – systemsynsätt 

Efter att har redogjort för ett projekts livscykel och dess riskzoner, redogör författaren 

för kritiska faktorer som kan komma upp vid införsel av ett system.  

 

Användbarhet  

Introduktion av ett kliniskt informationssystem i en vårdmiljö kräver en viss återanpass-

ning av verksamhetsområdets kliniska rutiner (Marietti, 1998; Rahimi et al., 2009). Tid, 

pengar och utbildning är därför nödvändigt för såväl verksamhetsrområdet som perso-

nalen till att verkligen kunna lära sig hur det nya systemet fungerar (Hersh, 2002;Burton 

et al., 2004; Rahimi et al., 2009). Enligt Malato & Kim (2004) och Enlund (2006) studie 

har detta visat sig vara ett problem för flera sjukvårdsområden när man inte tillräckligt 

involverar användare i utvecklings- och införandeprocessen av systemet.  

Enlund (2006) redogör i sin studie också för konsekvenserna när personalen fick otill-

räcklig utbildning. När generella brister med användbarheten inte var löst, uppstod det 

multipla problem när man innan ett breddinförande av systemet organiserade pilotinstal-
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lationer på meso nivå som var otillräckliga för utvärdering av användbarheten. En möj-

lig orsak till varför man inte säkerställer användbarheten, är organisationens existerande 

arbetsbörda kring den kliniska vardagens krävande uppgifter och ansvaret för patienters 

liv och hälsa. Det kliniska informationssystemets fördelar behöver därför stå i relation 
till kostnaden och den tid det tar för att implementera systemet (Baus, 2004). 

Användbarhet är också en kritisk riskfaktor i relation till de multipla användare som 

finns inom organisationen. Personalens motstånd till det nya systemet tenderar att öka 

om arbetsuppgifter och processer relaterade till systemet avser något annat än att öka 

kvalitén på patientens vård. Överlag är det viktigt att det nya systemets fördelar har för-

ankrats och förståtts av alla som arbetar med systemet. Följaktligen, konstaterade man 

att en harmonisering mellan organisatoriska och individuella kliniska mål var av bety-

delse så att användbarhet motsvarar daglig praxis (Wager et al., 2000; Rahimi et al., 

2009). 

Ledarskap  

Inom en klinisk miljö, är ett starkt ledarskap för implementation av avgörande betydelse 

för det kliniska informationssystemet. Dessa ledare är medicinare och projektledare som 

är lokala sponsorer eller systemsponsorer. Det är dessa personer som driver projektets 

implementationsarbete (Lorenzi et al., 1997, s. 116; Wager et al., 2000, s. 345).  Leda-

ren förstår det kliniska informationssystemets fördelar och kommer arbeta mot målet att 

förverkliga dessa inom organisationen. Projektledaren är redan accepterad av organisa-

tionen då de anses vara experter inom deras medicinska specialitet. Deras arbete innebär 

att kunna samarbeta med leverantören och få personalens support för att kunna få till 

nödvändiga förändringar. Projektledaren lär sig ständigt om systemets fördelar och stöt-

tar implementationsarbetet genom att lugna eventuella farhågor som kan komma upp 

(Iakovidis, 1998; Burton et al., 2004). Med detta stöd och engagemang, är andra med-

lemmar från professionen mer benägna att kunna integrera det nya systemet i deras dag-

liga arbete. Överlag, förstår projektledaren den påverkan det nya systemet kommer ha 

på organisationens förmåga, och kommer samtidigt leda organisationen att kunna pres-

tera bättre (Iakovidis, 1998; Lorenzi et al., 1997; Doolan, Bates & James, 2003). 

Förändringar i organisationsstrukturen  

Eftersom ett kliniskt informationssystem förändrar sättet hur medicinska data registreras 

och lagras (Wager et al., 2000), kan systemet ha en betydande påverkan på organisa-

tionsstrukturen och dess kliniska processer. Förbiser man detta faktum, är det alldeles 

säkert att en implementering kommer att misslyckas. Enligt Askenäs & Gäre (2009) är 

det till exempel vanligt att sjukvårdsorganisationer kan ta hänsyn till att anpassa organi-

sationens huvudprocesser, men förbiser dess parallella processer. Faktum är att det or-

ganisatoriska arbetet för implementation av ett kliniskt informationssystem i vissa fall är 

ännu viktigare än dess tekniska komponenter (Lorenzi et al., 1997). Det nya systemet 

förändrar arbetsrelationer mellan personal, läkare och sjuksköterskor (Berg, 1999), som 

kan leda till positiva effekter utifrån sättet hur sjukvårdspersonalen dagligen interagerar 

mellan varandra för att leverera en bättre vård. Därför är det centralt att kunna förstå 

förändringar i den organisatoriska strukturen och hur den kommer påverka en fram-

gångsrik implementation (Wager et al., 2000). 

I samband med förändringen i organisationsstrukturen, är det av betydelse att designen 

av det nya systemet är i balans med de förändringar som genomförs (Lorenzi & Riley, 
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2000). En dålig design av systemet, kan leda till en försämrad implementation då sy-

stemet inte är tillräckligt praktiskt användbart för det kliniska vardagsarbetet (Berg, 

1999; Kuhn & Giuse, 2001; jämför Malato & Kim, 2004). För att motverka detta, 

behöver användarna vara den drivande kraften till de förändringar som sker utifrån ett 

kliniskt perspektiv, så att de inte känner sig hotade av förändringarna. Det finns en 

kritisk relation mellan organisatoriska och tekniska förändringar (Berg, 2001).  

Teknologi  

Ett framgångsrikt kliniskt informationssystem kan aldrig sporra till förändring i en kli-

nisk miljö. Istället, är det professionen som använder informationssystemet som är de 

drivande krafterna för en lyckad eller en misslyckad implementation (Lorenzi et al., 

1997; Lorenzi & Riley, 2000; Kuhn & Giuse, 2001). Därför, kommer tekniska funktio-

ner i sig inte att garantera en framgångsrik implementation (Hersh, 2002; jämför Mala-

to, Kim, 2004). 

 

Utbildning och teknisk support  

 

Ett kliniskt informationssystem är inte implementerat när det är installerat (Lorenzi et 

al., 1997), eftersom en implementation i sig inte borde vara det övergripande målet (Ia-

kovidis, 1998). Systemet kan inte vara verksamt, utan att man har kunnat försäkra sig 

om en engagerad personal som verkligen har haft möjlighet till att fullfölja nödvändig 

utbildning så att deras kliniska rutiner lättare kan integreras till systemet (Lorenzo & Ri-

ley, 2000). Enligt Malato & Kim (2004) och Enlund (2006) har betydelsen av utbildning 

och support underskattats vid införsel av ett system. Utbildningsstöd från flera parter 

kan visa sig vara fördelaktigt, där den interna tekniska supportavdelningen har en bättre 

kännedom om olika användares kompetensnivå (Wager et al., 2000). Oavsett vem som 

genomför utbildningen, är det viktigt att kontrollera att registrering av data sker på ett 

ackurat och korrekt sätt. Korrekt datainmatning har visat sig vara ett stort hinder för en 

framgångsrik implementation, speciellt i samband med svåra system som inte varnar 

användaren när man är på väg att göra ett fel (Walsh, 2004; Ljunghall, H. 2011, 3. Inget 

byte aktuellt inom överskådlig tid. Ronden, 8-15). 

Sammanfattningsvis redogjordes för kritiska faktorer som projektledningar behöver 

tänka på vid införsel av ett informationssystem i en klinisk miljö. Forskare argumenterar 

för att man inte kan placera sjukvårdsystem i ett standardiserat förutsägbart samman-

hang (Berg, 1999). Författaren anser att kritiska faktorer inte är heltäckande för att kun-

na analysera risker vid införselarbetet. I nästa kapitel redogör författaren för det socio-

tekniska synsättet som kompletterar synsättet på de risker som kan uppkomma i sam-

band med införsel av kliniska informationssystem.  

2.9 Sociotekniska synsättet vid implementation 

Det sociotekniska synsättet vid implementation av ett kliniskt informationssystem, före-

språkar i motsats till systemsynsättet att sjukvårdsorganisationen själv behöver stå i 

centrum för att kunna uppnå framgång. Installationen av ett kliniskt informationssystem 

är bara ett steg i processen att uppnå framgång. Detta synsätt poängterar istället att de-

signen av det kliniska informationssystemet måste formas kring de unika behov, pro-

blem och mål som finns i den kliniska miljön (Berg, 1999; O’Carroll et al., 2003; Doo-

lan et al., 2003). Det finns ingen standarduppsättning av teknologiska och eller organi-

satoriska problem som måste lösas. Varje organisation skapar unika problem och fråge-
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ställningar om hur en implementation ska genomföras (Berg, 1999), och en framgång 

eller ett misslyckade är relativt till varje klinisk organisationsmiljö. En implementation 

bör anpassas efter varje organisations takt att kunna vänja sig till det nya systemet, istäl-

let för att man efter uppgjorda tidsplaner organiserar ett breddinförande för flera organi-

sationer (Berg, 1999; jämför Enlund, 2006).  

 

Inom ramen för det sociotekniska synsättet, menar Askenäs & Gäre (2009) att informa-

tionsförsörjning inom sjukvården behöver lösas via en effektivare teknoorganisering. 

Begreppet teknoorganisering ska ge en ökad förståelse för hur teknik och organisation 

ska kunna fungera tillsammans.  Med teknoorganisering menar man att ”aktörers age-

rande utgår från deras individuella tolkningsramar och förståelse, och att aktörers sam-

verkan sker i kommunikation, interaktion och ledning. Införandet av informationssy-

stem i kliniska processer har en inverkan på dessa faktorer och ger nya förutsättningar 

för aktörers agerande” (Askenäs & Gäre, 2009, sid 27).  

En annan ansats för att kunna förklara och utvärdera implementation och adoption ut-

ifrån ett sociotekniskt synsätt och systemsynsätt på makro, meso och mikronivå inom 

sjukvården genomfördes av Lau, Price & Keshjavee (2011)
8
. Utifrån deras synsätt är en 

framgångsrik adoption av ett kliniskt informationssystem på micronivå beroende av sy-

stemets kvalitet, hög användbarhet och de nettofördelar
9
 som det kliniska informations-

systemet genererar i arbetet. Mikrosystemens informationsförsörjning behöver sedan 

koordineras och integreras med varandra i varje vårdkedja och med övergripande meso- 

och makrosystem (Askenäs & Gäre, 2009), vilket enligt Baus (2004) och Enlund (2006) 

kräver att man anpassar sig efter varje organisation samt kontrollerar risker för att kunna 
försäkra sig om ett önskat resultat vid ett breddinförande.   

Enligt Lau et al. (2011) logik är ju bättre kvalitet det är på det kliniska informationssy-

stemet desto större är sannolikheten att systemet kommer antas av professionen. Detta 

kan anses vara en motsägelse i sig då det perfekta kliniska informationssystemet enligt 

Lorenzi et al. (1997); Kaihara, (1998); Rashbass, (2001); Ljunghall, H. (2011), 3. Inget 

byte aktuellt inom överskådlig tid. Ronden, 8-15 inte existerar än.
10

 Lau et al. (2011) 

menar istället att systemet endast skall generera ett positivt nettoresultat. Den stora 

svagheten i Lau et al. modell (2011) är att det utifrån ett tekniskt perspektiv bygger på 

en vidareutveckling av DeLone & Mc Lean (1992,2003) succé modell inom IS teorin 

där man redogör för kvalitet, användbarhet och nettofördelar av system som är avsedda 

för näringslivet. IT system ses mer som ett generiskt system; bara man väljer rätt system 

för ett positivt nettoresultat kommer professionen att adoptera systemet. Detta synsätt 

fungerar bättre för mindre installationer och utrustning inom sjukvården där kunden har 

ett stort antal system att välja mellan, vilket Lau et al. också påpekar i mindre utvärde-

ringsstudier (eg., McDonald, 2009; Newfoundland & Labrador Centre for Health In-
formation, 2010).  

Eftersom Lau et al. (2011) säger att deras modell delvis är en vidareutveckling av De-

Lone & Mc Lean (2003), tar de inte upp själva problemet med adoption av stora integre-

rade system inom sjukvårdens mikro- och mesosystem. DeLone & Mc Lean (2003) 

                                                

8 Utifrån Lau modell, kommer författaren endast redogöra för mikro och meso nivån på modellen. 
9 Nettofördelar i form av patientsäkerhet, access och produktivitet 
10 Framtida tredje generationens system anses dock vara lovande (jämför Ljunghall, H. (2011), 3. Inget 

byte aktuellt inom överskådlig tid. Ronden, 8-15.) 
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själv varnar för att många forskare citerar deras IS succé modell för att kunna rättfärdiga 

sin forskning, utan att beakta att succémodeller kräver mer omfattande multidimensio-

nella ramverk som förklarar dess inbördes relation och beroende mellan varandra. För-

fattaren anser att Lau et al. (2011) är ett ramverk som beskriver hur IT system samver-

kar inom ett sjukvårdsystem, utan att tillräckligt ta itu med de multidimensionella varia-

tioner om vad som styr implementation och adoption av ett kliniskt informationssystem 

för ett sjukvårdsystem minsta reproducerbara enhet som är ett mikrosystem (Nelson et 

al., 2007).  

Lau et al. studie (2011) citerar istället en RREM verktygslåda av metoder för mikro och 

meso nivån inom primärvården som utvecklades av observatoriet för E-hälsa på Univer-

sitetet i Victoria. RREM verktygslådan baserar sig på en studie från HIMSS Analytics 

(2008) och en rapport från Institute of Medicine (2003). Denna verktygslåda redogör för 

metoder att kunna modellera klinisk adoption av system på mikronivå. Vidare refererar 

Lau et al. till reaktiva analystekniker utvecklade av observatoriet för E-hälsa för att 

kunna undersöka meso och makro system. Det är dessa citeringar till studier som försö-

ker fånga den multidimensionella komplexiteten av klinisk adoption för IT-system som 

kan anses som relevanta.  

Lau et al (2011) gör rätt i att säga att deras modell bara är ett förslag för att förstå sjuk-

vårdens komplexitet. Modellen uppnår ett syfte när man utifrån dess ramverk vill förena 

olika modeller som baseras på det sociotekniska synsättet och systemsynsättet. Samti-

digt, förenklar modellen temat kring IS succé (DeLone & Mc Lean, 2003) och förklarar 

inte tillräckligt den multidimensionella betydelsen kring adoption av IT system i ett kli-

niskt sammanhang. I takt med den tekniska utvecklingen och de integrerade system som 

Vimarlund et al. (2011) och Nilsson (2012) redogör för, vill författaren enligt DeLone 

& Mc Lean (2003) istället argumentera för ett mer komplext och multidimensionellt 

tillvägagångssätt för att förklara adoption för integrerade system inom mikro och meso 

systemets unika miljö. I takt med de massiva investeringar som till exempel Sveriges 

landsting och andra sjukvårdsaktörer planerar att genomföra, kommer det finnas ett stör-

re behov att förstå hur man uppnår IS succé för stora integrerade systemimplementatio-

ner där det endast finns ett fåtal leverantörer på marknaden. För dessa frågeställningar 
finns det inte tillräckligt med forskning och modeller.  

En summering av Lau et al. (2011) artikel visar att forskningsgruppens modell är ett 

förslag till ett ramverk för sjukvården när man analyserar personal/individer och organi-

sationen med hänseende till strategi, kultur, processer, infrastruktur och avkastning på 

investering. IS implementationsprocesser och dess projektsteg ses även i denna artikel 
utifrån ett livscykelperspektiv.     

Sammanfattningsvis, det sociotekniska synsättet gällande implementation av ett kliniskt 

informationssystem förespråkar i motsats till systemsynsättet att sjukvårdsorganisatio-

nen själv behöver stå i centrum för att kunna uppnå framgång. Ett kompletterande syn-

sätt tillåter att kunna beakta unika och varierande risker som kan uppkomma vid imple-

mentation av system beroende på hur det medicinska verksamhetsområdet är organise-

rat. 

2.10 Beslut för implementering och användning i organisationen  

Efter att ha redogjort för de risker som kan finnas vid implementation av ett nytt infor-

mationssystem i en organisation, återges nedan en beskrivning av det beslutsarbetet som 
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behöver tas på olika nivåer i organisationen för att kunna underlätta en framgångsrik 

implementation och adoption av systemet. Rahimi et al. (2009) har identifierat 3 nivåer 

inom organisationen beroende på projektets tidsram som är av betydelse vid införandet 

av ett nytt informationssystem inom sjukvården: 

Strategiska beslut och åtgärder – lång sikt:  

Införandet av ett nytt informationssystem kräver en detaljerad planering av ledningen. 

Parallellt med detta är ett effektivt stöd från ledningen beroende av en kontinuerlig till-

gång på information över systemets prestanda. Sjukvårdsmiljöer undergår konstanta 

modifieringar utifrån deras verksamhet när prioriteringar skiftar och organisatoriska mål 

ändras. Det uppstår ett nytt behov av att ändra planer för införandet i enlighet med orga-

nisationens mål. Tekniska justeringar behöver göras för att systemet ska prestera enligt 

förväntan.  

Ifall ledningen underskattar komplexiteten av kliniska rutiner och dess betydelse för an-

vändare som är involverade i införandeprocessen, kan ineffektivitet påverka organisa-

tionens prestanda och personalens förtroende för ett nytt system. Ledningar som missar 

att stödja införandeprocessen med nya resurser och kompetens, kommer med all sanno-

likhet att misslyckas med processen innan och likväl efter en införsel av systemet (Ma-
chan, Ammenwerth & Schabetsberger, 2006). 

Taktiska beslut och åtgärder – medel lång sikt: 

På det taktiska planet, fann man att synpunkter på hur systemet skulle anpassas till den 

medicinska verksamhetens arbetsflöde ofta skilde sig. Systemutvecklare och ledning 

hade en synpunkt, medan kliniska team hade en helt annan. På grund av dessa skillna-

der, behöver införandeprocessen av system, metoder, arbetsrutiner och integration av 

medicinska arbetsflöden kontinuerligt utvärderas, anpassas och integreras med systemet 

under projektets gång. Parallellt med detta anses det vara av betydelse att verksamheten 

har resurser att kunna anordna utbildningsstöd från leverantör och internutbildningar 

som anställda följer. Detta för att kunna jämföra och validera att alla anställda har sam-

ma uppfattning och kunskap om systemen i verksamheten. 

 

Utifrån ett processperspektiv, kan organisationen delas in i två typer av sjukvårdspro-

cesser. Operativa funktioner och processer som stödjer organisationens infrastruktur. 

Operativa processer bidrar till att uppnå kliniska funktioner som medicinska tjänster och 

patientstöd.  Processer för själva infrastrukturen är mer administrativa, som till exempel 

att etablera och genomföra en ny strategi för att leda personal och för att ta hand om fy-

siska tillgångar som medicintekniska maskiner och informationssystem. Ett informa-

tionssystem för sjukvården behöver därför integreras i dessa två typer av processer (Ash 

et al., 2007). 

 

Sammanfattningsvis, styrkor och svagheter vid införseln av ett nytt system beror också 

på vad ett nytt system erbjuder och vad slutanvändare värdesätter på meso och mikroni-

vån. Viktiga avvägningar behöver göras mellan taktiska uppgifter och användargrupper. 

Eftersom styrkan i ett system är beroende av systemets syfte, behöver också absoluta 

skillnader analyseras och övervägas vid ett införande och kommuniceras (Rahimi et al., 

2009). 
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Operativa beslut och åtgärder – kort sikt:  

I det dagliga arbetet med införseln av det nya systemet, observerades det att om motiva-

tionen till systemets införsel stod i konflikt med löpande arbetsuppgifter att öka kvalitén 

på patientens vård, tenderade motståndet från kliniker att använda systemet på ett kor-

rekt sätt att öka. Detsamma gällde ifall klinikernas åsikter skiljde sig från systemets in-

tressenter gällande användbarheten, oberoende av om klinikerna var involverade eller 

inte i design och införsel av systemet. Följaktligen, konstaterade man att en harmonise-

ring mellan organisatoriska och individuella kliniska mål gällande daglig praxis för 

verksamheten är avgörande för ett framgångsrikt införande (Rahimi et al., 2009). 

 

Tvärfunktionellt samarbete mellan användargrupper:  

 

Som ett komplement till organisationens arbete vid införseln av ett nytt system, ansågs 

en viktig framgångsfaktor att kunna ha ett tvärfunktionellt samarbete mellan olika an-

vändargrupper från profession, kliniker och labb/kvalitetsansvariga. Målet med samar-

betet är att man successivt bygger upp en erfarenhet kring tillförlitligheten av systemets 

funktioner. Om detta arbete inte påbörjas, är risken annars att brister i det tekniska sy-

stemet kan resultera i att brister uppstår även i kliniska rutiner. Detta ansågs vara kont-

raproduktivt, då målet är att öka effektiviteten inom en medicinsk verksamhet (Rahimi 

et al., 2009). 

 

Operativa åtgärder vid systeminförande:  

 

Oavsett hur lyckat ett systeminförande blir, behöver användare tillåtas en övergångspe-

riod för att kunna vänja sig vid dess handhavande och för att kunna uppskatta nya funk-

tioner.  

 

Ledning och systemutvecklare behöver för en sjukhusmiljö försäkra sig om att hård och 

mjukvara är kompatibelt. En väl avvägd utbildning som är anpassad till miljön som sy-

stemets införs i kan bara anses som fördelaktigt för moralen bland anställda och för or-

ganisationens prestanda (Rahimi et al., 2009). 

2.11 Konsekvenser för planering  

Identifieringen av de nivåer som Rahimi et al. (2009) fann som betydelsefulla vid inför-

seln av ett informationssystem i en medicinsk verksamhet, visar att ett nytt system är ett 

medel och inte en lösning till att kunna nå effektivitet i en medicinsk verksamhet. Sy-

stemet är ett verktyg för att etablera en ny process som kan användas för att kontinuer-

ligt förbättra organisationens medicinska och administrativa verksamhet. Om man där-

för förväntar sig att ett nytt system ska lösa organisatoriska problem
11

 genom att anta 

dess systemvariabler, innebär det att man försummar utvecklingen av systemets pre-

standa i organisationen.  Därför, behöver ledningen förstå att när ett nytt system skall 

införas i ett nytt medicinsk verksamhetsområde, kan man inte under några omständighe-

ter kompromissa med de åtgärder som behöver genomföras längs organisation för att 

uppnå en framgångsrik adoption av systemet. Utöver detta, är det centralt för projektor-

ganisationen att man i förväg fokuserar på kritiska sjukvårdsprocessers svagheter för att 

                                                

11 T ex administrativa problem  
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vidta förebyggande åtgärder i syfte att till fullo kunna utnyttja det framtida systemets 

potential. 

 

Sammanfattningsvis redogjordes för besluten som behöver tas på olika nivåer i organi-

sationen för att kunna realisera en framgångsrik planering, implementation och adoption 

av systemet i organisationen.  

2.12 Sammanfattning och motivering för teoretisk referensram 

Teorin om kliniska meso och mikrosystem skapar en deduktiv analysram för att identi-

fiera den kliniska kontexten och dess komplexitet som sedan ställs i relation till de or-

ganisatoriska svårigheter som kan uppstå vid implementation av nya IT projekt. Imple-

mentationsprojekt av kliniska informationssystem misslyckas oftast på grund av att pro-
jektledningen underskattar en sjukvårdsmiljös komplexitet.  

Teorin om kliniska informationssystem och implementation redogör för de motiv och 

problem en organisation kan ha vid införande av ett nytt system. Teorin om projektlivs-

cykel och dess riskzoner vid implementering redogör för de problem och risker som 

projektledningen hanterar i olika faser av ett införandeprojekt. Teorin om de resultatom-

råden som önskas uppnå vid införande av ett informationssystem, skapar en förståelse 

kring de effekter som organisationen vill uppnå med ett nytt kliniskt informationssy-

stem. Teorin om kritiska faktorer i en klinisk miljö redogör för vilka organisatoriska och 

tekniska faktorer det finns som en klinisk organisation behöver ta hänsyn till för att un-

derlätta införande av ett kliniskt informationssystem. Teorin om det sociotekniska syn-

sättet argumenterar för att sjukvårdsorganisationen själv behöver stå i centrum för att 

kunna uppnå framgång. Installationen av ett kliniskt informationssystem är bara ett steg 

i processen. Det finns ingen standarduppsättning av teknologiska och eller organisato-

riska problem som måste lösas. Varje organisation skapar unika problem och frågeställ-

ningar om hur en implementation ska genomföras. Teorin om de beslut som behöver tas 

för implementering samt dess konsekvenser skapar ett ramverk för vilket arbete en led-

ning behöver lägga ner för att reducera informationsasymmetri inom en sjukvårdsorga-

nisation och underlätta inlärning för en framgångsrik adoption och anpassning av sy-

stemet. Alla dessa teorier sammanfattas i ett analysramverk där införseln av ett kliniskt 

informationssystem analyseras enligt systemsynsättet med en socioteknologisk ansats. 

Alla teorier och referenser i den teoretiska referensramen kommer inte användas i ana-

lysen, men är utifrån en helhetssyn nödvändig för att förstå den kliniska kontexten.  En 

kombinerad metod utgår ifrån antagandet att båda perspektiven har giltighet och bör be-

lysas som en helhet. Teorierna kommer användas i analysen där författaren använder sig 

av Thompson et al. (1999) projektlivscykel och dess rubriker för att analysera fallets 

kritiska riskfaktorer mellan ett projekts riskzoner relativt utifrån en socioteknologisk an-

sats där relevanta teorier successivt vävs in med empiri från fallundersökningen.  
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3 Metod   

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Syftet med studien är att kunna analysera risksamband som kan bidra till en trög an-

vändning av ett kliniskt informationssystem. Enligt Orlikowski & Boroudi (1991), be-

höver en aktuell studie utgå från det perspektiv som bäst stämmer överens med studiens 

syfte. Precis som Ackoff (1962) bygger denna hantering av begrepp på antagandet att 

kunskapsproduktion är en rationell beslutsprocess, vilken efter uppställda mål linjärt, 

logiskt och konsekvent löper linan ut. Kunskapsproduktion är beroende på problem och 

utredningsobjektet inte alltid en rationell beslutsprocess. Författaren kan behöva kart-

lägga objektet innan denne kan välja det perspektiv som bäst överensstämmer med stu-
diens syfte. 

Arbnor & Bjerke (1994) menar istället att de flesta företagsekonomer
12

 som reflekterat 

över metoder och metodtillämpning inser att varje människa som verkar som kunskapa-

re bär med sig vissa grundläggande föreställningar om hur omvärlden ser ut och vilken 

roll man har. Grundläggande föreställningar påverkar dels hur undersökaren kan ser på 

ett problem och hur denne med existerande och tillgängliga tekniker skapar en uppsätt-

ning relevanta metoder. I en undersökning kan metoder skapas ur möjliga tekniker, som 

i sin tur mycket väl kan modifieras eller nyskapas och där varje teknik får ses i relation 

till varje annan mot bakgrund av problemet och de grundläggande föreställningar som 

undersökaren har. Grundläggande föreställningar kan påverkas av de problem man arbe-

tar med och av de metoder man utnyttjar. Dessa grundläggande föreställningar når nor-
malt en viss stabilitet, vanligtvis vid slutet av en undersökning.  

3.2 Vetenskapligt paradigm 

Utifrån en studie som baserar sig på informationssystem väljer författaren enligt Arbnor 

& Bjerke (1994) att se på verkligheten som ömsesidigt beroende fält av information. 

Verkligheten består av ständigt förändrade former och aktiviteter baserade på överföring 

av information individer sinsemellan och mellan individen och informationssystemet. 

En del relationer i en organisation kan ses som mera stabila än andra, men att de van-

ligtvis är probabilistiska
13

 och relativa snarare än fasta och reella. En förändring i någon 

planeringsvariabel kommer till exempel att återkastas genom hela systemet, vilket krä-

ver anpassningar och återanpassningar i ett nätverk av relationer inom och utanför orga-

nisationen som studeras. Organisationen och miljön ses som att den utvecklas tillsam-

mans, där medlemmarna i organisationen kontinuerligt anpassar sig till information från 

miljön. All information behöver därför utifrån tillvägagångssättet betraktas i sitt kontex-

tuella beroende. Ett centralt begrepp utifrån denna verklighetsuppfattning är principen 

om negativ feedback. Livskraften i en organisation bestäms av erhållen information om 

uppnådda resultat. Denna information ställs mot organisationens ambitioner och mål. 

Om avvikelser föreligger fattas beslut om förändringar. Nödvändiga korrigeringar vidtas 

därefter. Motsatsen kallas för positiv feedback. Systemet har då förmågan att förstärka 

avvikelser mellan tillstånd och mål samt att förändra sin egen struktur, i avsikt att be-

mästra nya krav från miljön. Systemet kan därmed sägas växa (eller krympa) utifrån nya 

krav eller förändringar i miljön.   

                                                

12 Med företagsekonomer avser författaren också kunskapare inom IT, IS och organisationsteori. 
13 Sannolika.   
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3.3 Metodsynsätt 

Författaren väljer att kategorisera verkligheten som ömsesidigt beroende fält av infor-

mation. Enligt detta perspektiv är organisationer uppbyggda av olika delsystem eller 

komponenter. En lämplig metod för att kunna undersöka organisationer olika delsystem 

och komponenter är systemsynsättet (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Även för systemsynsättet som metod är syftet till stora delar att kartlägga den objektiva 

verkligheten. Ifall den objektiva verkligheten är multidimensionell och komplex, blir 

författarens sökande efter kunskap först en inlärningsprocess. Utifrån teoriperspektiven 

förklarar författaren sedan verkligheten genom att förenkla denna och modellera en ny 

förklarande kunskap. Författaren söker med systemsättet som metod en explanativ kun-

skap om objektet som undersöks. Förklaringen till detta är att författaren som system-

kunskapare ser individers beteenden betingade av det system i vilket dessa individer in-

går och som är riktade mot att underhålla och förbättra systemet som undersöks. En ob-

jektiv verklighet som ser organisationen uppbyggd av olika delsystem och komponenter 

är aldrig helt statiskt. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är det vanligt att man förklarar den 

sam- och växelverkan som finns mellan organisationens processvariabler och informa-

tionssystemet. Parallellt ges det i studien även ett visst utrymme till att förstå och förkla-

ra gruppers beteende inom ramen för uppsatsens syfte.  

Kunskapandets ambitioner för en systemundersökning kan leda till att man önskar typ 

bestämma ett system, beskriva den, sambandsbestämma systemvariabler, förutsäga hur 

systemet kommer att uppföra sig eller kunna visa konkreta insikter för en vägledande 

undersökning. Omfattningen på studien bestämmer riktningen, men där den lägsta am-

bitionsnivån utifrån systemsynsättets antaganden är att man önskar påvisar samband i en 
undersökning.  

I samband med detta, är det viktigt att notera att beskrivningen av ett systems gränser 

såväl som dess uppdelning i separata systemnivåer inte följer strikta principregler utan 

snarare är ett resultat av undersökaren och dennes målbild av systemet (Katz & Kahn, 

1980).  

Därför, anses det som viktigt vid utvärdering av systemmodeller att man tydligt kan de-

finiera avgränsningar i analysen med hjälp av en områdesindelning som härrör från sy-

stemteorin (Jokela, Karlsudd & Östlund, 2008). 

Följande antaganden görs för att kunna förklara ett system:   

Organisationen betraktas utifrån en holistisk syn. En förändring i en del av ett system, 
påverkar hela systemet (von Bertalanffy, 1968, Litterer, 1973; Boulding, 1985). 

Systemet är icke-summerbart. Helhetsintrycket räknas mer än summan av dess delar 

(ibid.). 

Ekvifinalitet. Varje system kan uppnå samma effekt eller resultat, fastän en utvärdering 
kan börja från olika startpunkter eller betraktelsesätt (ibid.).   

Multifinalitet. Samma betingelser i en utvärdering kan leda till olika resultat (ibid.).  

Cirkulär eller flera orsakssamband. En kausal förklaring är inte linjär då en djupare 

förklaringsmodell behövs, många delar av systemet kan påverkas samtidigt och vid oli-
ka tillfällen (de Shazer, 1994). 
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3.4 Metodiska procedurer  

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är det utifrån systemsynsättet betydligt svårare att välja 

den korrekta tekniken i förhållande till undersökningsområdet. Arbetet kartläggs under 

undersökningens gång där tillämpandet av metodiska procedurer anpassas och finslipas 

till att bli metoder som ska användas för den specifika undersökningssituationen. Ana-

lys av reella system blir därför i första stadiet mycket av ett sökande, där teknikerna får 

modifieras under arbetets gång beroende på den orientering som väljs för undersökning-

en. Systemsynsättet är normalt inte så kvantitativt orienterat. Undersökningen startas 

inte med att ställa upp hypoteser. Systemsynsättet utgår ifrån att verkligheten är upp-

byggd av vissa relativa helheter.  Det är först i kontakt med de reella systemen där teo-

rin också antar en relativ betydelse
14

 som möjliggör att man kan ställa upp konkreta fi-

nalitetssamband att studera och kontrollera. En finalitetskontroll innebär därför att på 

olika vägar undersöka om funna indikatorer (externa, interna) kan ge de funna effekter-

na, för att sedan i en tillämpad fallstudie kunna testa sambandets värde. Sambandsbe-

stämmande studier innehåller alltid ett inslag av induktion. En aktuell studie antar i det 
här fallet en mer pragmatisk hållning.   

3.5 Mål-medel-orientering  

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) fastställs såväl mål för undersökningen i ett tidigt skede 

av undersökningen
15

. Författaren söker därefter medel med hjälp av vilka han kan uppnå 

sitt och systemets mål. Problemen definieras i båda fallen som brist på måluppfyllelse. 

Arbetsgången för en mål-medel orientering följer en viss ordning där man klart och tyd-

ligt indikerar att problem föreligger i det reella systemet. Författaren gör sedan med 

hjälp av en systemanalys en problemformulering. En systemanalys innebär att man kart-

lägger riskindikatorer och bestämmer finalitetssamband i ett reellt system. En system-

analys kommer i den här undersökningen genomföras med hjälp av direkta observatio-

ner
16

, primära och sekundära källor.   

Målet för undersökningen är att tillämpa en överensstämmelsemetodik. Metodiken byg-

ger på frågeställningen att ett problem uppstår genom bristande överensstämmelse mel-

lan olika komponenter i systemet. Olika komponenter
17

 i systemet undersöks för att ana-

lysera och kartlägga risker och dess effekter som kan uppkomma vid införsel av ett sy-

stem. Problem löses genom att återskapa en överensstämmelsesituation där systemet är 
åter i balans.  

3.6 Fallstudier  

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) ser systemsynsättet på reella system som ”levande” hel-

heter. Systemet har ofta existerat under en tid och kan då åtminstone delvis anses som 

en produkt av sin egen historia. Det är därför väsentligt att förstå ett reellt systems bak-

grund i tiden, för att förklara vad det är idag och vilken förmåga det har att möta sin 

                                                

14 Teorin förmedlar i form av ett teoretiskt resultat en relativ betydelse beroende på vilket systemobjekt 

som undersöks.  
15 Mål i detta fall är kunna formulera ett syfte som tangerar uppdragsgivarens önskemål om nytta och ef-

fekt vid införsel av ett system. 
16 Direkta observationer är till exempel för att se hur information för evaluering för en patient hanteras 

och matas in i systemet. Summan av dessa direkta observationer under undersökningens gång tjänar 

som underlag för författarens förmåga att tolka systemet (jämför kap 3.8). 
17  Projektlivscykel vid implementation, Lotus Notes, Craft och Thorax.  
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framtid. Fallstudier som metod är därför oerhört vanligt för systemstudier. För att un-

dersöka implementationsprocesser, har flera forskare förespråkat användandet av kvali-

tativa undersökningsmetoder. (Greatbatch, Murphy & Dingwall, 2001; Stoop & Berg, 

2003; Ammenwerth, Graber, Herrmann, Burkle & Konig, 2003; Ash, Gorman, Lavelle, 

Stavri, Lyman, Fournier & Carpenter 2003; Ash et al., 2005; Ammenwerth, Brender, 

Nykanen, Prokosch, Rigby & Talmon, 2004). Undersökaren intar vid insamling av data 

en tolkande roll där en metodtriangulering kommer att tillämpas. Data kommer att in-

förskaffas i form av intervjuer och personlig kommunikation via telefon och e-mail 

samt sekundärdata i form av dokumentation som är relevant för en systemstudie.  

3.7 Första kontakten med systemet 

Föreliggande fallstudie kommer tidvis att genomföras mellan januari – maj 2013. Fall-

studien hos Thorax kliniken Akademiska Sjukhuset i Uppsala valdes i samband med att 

Uppsala läns landsting hade bestämt sig för att föra in operationsplaneringssystemet 

Cosmic Craft
18

. Systemmodulen Craft ska ersätta Thorax klinikens existerande opera-

tionsplaneringssystem Lotus Notes
19

. Problemet som formulerades av uppdragsgivaren 

uttrycktes först i form av ett vagt önskemål om att förstå nyttan och effektrealiseringen 

av ett nytt system. Organisationens egentliga önskemål, problem och syfte skapar en 
risk för metodfel och syftesförskjutning.   

Vid tidpunkten för undersökningstillfället visade det sig att projektledningen för Thorax 

kliniken redan hade avslutat viktiga faser i projektet. Projektledningen var sysselsatt 

med förberedelser för att implementera systemet Craft tre månader senare. Tidpunkten 

för studien att kunna förstå nytta och effektrealiseringen av systemet var inte rätt. Studi-

er som konkret kan svara på nytta och effektrealiseringen av ett system görs antingen 

innan ett projekt startas
20

 eller efter ett nytt system har förts in i organisationen. Enligt 

Vimarlund et al. (2011) bidrar ett nytt kliniskt informationssystem rent tekniskt till en 

mer integrerad nivå där olika enheter kan överföra information mellan varandra för en 

bättre verksamhetsstyrning. Nyttan för en organisation ligger i effektrealiseringen av ett 

nytt system för en bättre verksamhetsstyrning. Effektrealiseringen kunde aldrig studeras 

eftersom systemet inte kunde implementeras i organisationen. 

   

Författaren styrs under detta skede av grundläggande föreställningar hur en sjukvårds-

organisation och ett system ser ut, men där kunskapsproduktion och metoder behövde 

utvecklas och förfinas ytterligare för en konkret problematisering som motsvarar upp-

dragsgivarens önskemål. Uppdragsgivarens önskemål kring nytta och effektrealisering 

av ett system indikerade att man önskade undersöka skillnader i informationssystem och 

hur dessa tas emot i organisationen. Verkligheten ses därför som ömsesidigt beroende 

fält av information. Enligt detta perspektiv är organisationer uppbyggda av olika delsy-

stem eller komponenter. En lämplig metod för att kunna undersöka organisationer olika 

delsystem och komponenter är systemsynsättet. Författaren antar först en explorativ roll 

där han via induktiv slutledning med hjälp av ostrukturerade intervjuer och samtal med 

Craft projektledning, Thorax kliniken och MSI avdelningen
21

 kartlägger hur organisa-

tionen, systemet och planeringsprocessen för operationer fungerar. Kartläggningen av 

                                                

18 Craft är en systemmodul som levereras av Cambio Healthcare Systems. 
19 Lotus Notes är ett äldre informationssystem som levereras av IBM  
20 Till exempel att man jämför ett system med ett konkurrerande system för att analysera nytta 
21  Avdelningen för medicinsk informatik och teknik.  
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systemet via intervjuer och personlig kommunikation genomfördes parallellt med arti-

kelstudier inom klinisk informatik som berörde ämnen som operationsplanering, nytta 

och implementation av kliniska informationssystem.  Den kliniska miljöns komplexitet 

och de organisatoriska svårigheter som uppstår vid projektledning och implementation 

av nya informationssystem och hur sjukvården kunde tillgodogöra sig ny teknik, bidrog 

sedan till att kunna formulera en problematisering och ett syfte som motsvarade upp-

dragsgivarens önskemål (Arbnor & Bjerke, 1994).  

3.8 Datainsamling  

Datainsamlingen hade tre olika faser i fallstudien enligt systemsynsättets metod. 

 

 Inlärningsprocessen att kunna förstå systemets nuläge utifrån en helhetssyn där 

författaren redan styrs av grundläggande värderingar kring hur en sjukvårdsor-

ganisation ser ut.   

 Kartläggning av organisationens delsystem för att kunna utveckla en förståelse 

för hur information hanteras i ett operationsplaneringssystem.  

 Kartläggning av hur information hanteras i projektlivscykelns olika faser. 

 

Första och andra fasen för datainsamlingen styrdes av ostrukturerade intervjuer, doku-

mentstudier och observationer. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är det utifrån systemsyn-

sättet vid datainsamlingen betydligt svårare att redan från början kunna välja den kor-

rekta tekniken i förhållande till undersökningsområdet. Författaren anser det därför vara 

av betydelse att kunna redogöra för det praktiska genomförandet av studien (Se kap 

3.11)   

 

Ostrukturerade intervjuer 

 

Ingen mall användes för de ostrukturerade intervjuerna. Insamling av data skedde så 

som det framträdde för författaren på respondentens egna villkor.  

 

Första fasen 

 

Under första fasen intervjuades 1 person i ett personligt möte från EPJ förvaltningen 

Akademiska Sjukhuset (ca 2 timmar).  
 

Andra fasen 

 

Under andra fasen intervjuades totalt 3 personer i personliga möten. 1 möte med en per-

son från MSI avdelningen från Akademiska Sjukhuset (ca 2 timmar) och 1 möte med 2 

personer från Thorax kliniken Akademiska Sjukhuset (ca 1 timme).  

 

Tredje fasen 

 

Tredje fasen gällande datainsamlingen av en projektlivscykel olika faser bokades in 

med projektledaren för systemet Craft. Informationsinsamlingen styrdes först av re-

spondentens uppfattning att författaren skulle genomföra en enkät. ”Du är välkommen 

att planera in ett möte. Om jag får frågorna i förväg blir nog svaren mer kompletta” (E. 

Haldén, personlig kommunikation, 2013-01-10). Efter att respondenten fick mer person-

lig information kring de öppna frågor som behövde ställas till honom och undersök-
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ningsobjektet, ändrade denne uppfattning och ansåg att undersökningen skulle bli mer 

värdefullt med en hel serie av ostrukturerade intervjuer och personlig kommunikation 

via telefon och e-mail för insamling av data (Intervjumöte 2013-01-21), (Intervjumöte 

2013-02-11 – E. Haldén),( Intervjumöte 2013-04-11 – E. Haldén),( Personlig kommu-

nikation 2013-01-23 – 2013-04-12). Tiden för informationsinsamlingen varierade och 

styrdes efter behov.  

 

Dokumentinsamling  

 

Operationsplaneringshandboken Lotus Notes emottogs efter intervju med IT förvalt-

ningsledare Charlotta Hillborg MSI avdelning Akademiska Sjukhuset. Produktinforma-

tion om systemet Cosmic Craft och projektplan togs emot från Docent Eric Haldén (se 

kapitel 3.12 om hur dokumenten bearbetades). 

  

Observationer  

 

Observationer är oplanerade korta subjektiva intryck, ögonblicksbilder och minnes-

fragment under informationsinsamlingen som har påverkat författaren vid utvärdering 

och analys av undersökningsdata.   

 

Enkäter har inte valts på grund av att det inte ger det djup som behövs för att kunna tol-

ka empirin. Dokument används endast som bakgrundsinformation. 

3.9 Teorins roll vid insamling av data  

Enligt Alvesson & Deetz (2000) kan begreppet teori tolkas olika beroende på vilket ve-

tenskapligt synsätt som präglar forskningen. Utifrån systemsynsättet kommer författaren 

använda teorin som ett hjälpmedel för att förklara samt kartlägga mönster och samband 

inom organisationen. Enligt Yin (2009) kan teorin i en fallstudie anta olika roller. I bör-

jan av uppsatsprocessen, är det viktigt att teorin bör ses som ett hjälpmedel som beskri-

ver vilken väg fallstudien ska ta. För fallstudien bidrar teorin till att klassificera infor-

mationen som behövs längs projektcykeln. Sedan antar teorin en induktiv roll där förfat-

taren utifrån nuläget kartlägger och klassificerar systemets effektmål och vilken imple-

menteringsmetodik som hittills har tillämpats i projektet där löpande frågor ställs till 

projektledare.   

3.10 Urval  

Denna studie kommer att handla om en riktad fallstudie hos verksamhetsområdet Tho-

raxkirurgi och Anestesi på Akademiska Sjukhuset. Thorax valdes på grund av att de är 

en av två pilotkliniker inom Uppsala Län där det nya operationsplaneringssystemet 

Cosmic Craft kommer att föras in. Thorax kliniken är ett medicinskt verksamhetsområ-

de som kännetecknas av intensiva integrerade och lågfrekventa logiska informationsflö-

den för att kunna hantera patientflödet.  

Verksamhetens kliniska processer, det parallella införandet av Craft gentemot verksam-

hetens existerande system Lotus Notes, personalens medvetna agerande och erfarenhet 

kring att projektet är svårt, betydelsefull och komplex gör undersökningsobjektet till ett 

utmärkt val för att från dess kliniska kontext kunna studera de riskindikatorer och dess 

effekter som påverkar en införsel av systemet.  
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I enlighet med Arbnor & Bjerke (1994) gör författaren tillsammans med ansvarig chef 

och projektledare för undersökningsområdet ett strategiskt urval av personer som kan 

bidra med information om systemet som känns relevant och väsentligt. Personer som 

har bidragit med information om systemet nämns som källa i fallstudien. Resultaten i 

studien har sen korsvaliderats av verksamhetschef och projektledare för Craft. Kom-

mentarer från dessa personer har lett till ytterligare rättningar för att kunna säkra uppsat-
sens autencitet.  

3.11 Genomförande   

Första fas inlärningsprocess för att kunna förstå systemets nuläge 

Innan den första fasen av intervjun uttrycktes ett vagt intresse att utreda nytta och ef-

fektrealisering av ett nytt system inom en organisation enligt följande uttalande:” Det vi 

alla lider av är att vi har svårt fånga effektivitetsvinsterna med Cosmics samlade tjänster 

och funktioner. Man missade beskriva NU-läget då det begav sig, och jag tror inte vi 

gör ett särskilt bra arbete inom området nu heller. Vi tillför ny funktionalitet men har 

svårt att fånga vad vi och verksamheten och patienterna vunnit med det hela. Det vore 

en välgärning att hitta en metod eller ett analysverktyg som fångar in effekterna” (H. 
Näslund, personlig kommunikation, 2012-12-09). 

Under första fasen av studien genomfördes en ostrukturerad intervju med ansvarig för 

Uppsala läns landsting EPJ förvaltning för att diskutera bakgrund, förutsättningarna och 

tidsplan för implementationsprojektet och undersökningsobjektets miljö – Thoraxkirurgi 

och Anestesi (jämför bilaga 1; Intervju 2012-12-23).  

 

Andra fas, kartläggning av organisationens delsystem 

 

Efter en personlig relation med EPJ förvaltningen, blev det för undersökningen tydligt 

att mer bakgrundsinformation önskades gällande aktuellt nuläge hos Thoraxkliniken och 

kring existerande operationsplaneringssytem som organisationen använder. EPJ förvalt-

ningen rekommenderade IT ledare Charlotta Hillborg som är förvaltningsledare för sy-

stemet Lotus Notes (H. Näslund, personlig kommunikation, 2012-12-07). En intervju 

bokades in med förvaltningsledare Charlotta Hillborg MSI avdelningen Akademiska 

Sjukhuset. Öppna frågor ställdes kring operationsplaneringssystemet Lotus Notes syfte, 

dess informationsflöden och vem som är ansvarig för systemet hos Thoraxkliniken. Re-

kvirering av operationsplaneringshandboken Lotus Notes gjordes som bakgrundsinfor-

mation (jämför bilaga 1; 2013-01-11). 

 

En första kontakt togs med verksamhetschef för Thorax Dr Anders Albåge för presenta-

tion och att för att förankra undersökningens syfte. Dr Albåge har sen endast haft en ko-

ordinerande funktion vid ett annat tillfälle att kunna koordinera intervjuer med respon-

denter hos Thorax kliniken (A. Albåge, personlig kommunikation, 2012-12-21 och 

2013-01-15). 

 

En intervju bokades in med Thorax operationsplaneringssjuksköterskor (jämför bilaga 

1; 2013-01-18) Söderlind, Inger, operationssjuksköterska Klasman, Barbro, operations-

sjuksköterska för att med öppna frågor kartlägga Thorax Kirurgi operationsplanerings-

process och administrativa flöde.  
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Kartläggning kring hur information hanteras för projektlivscykelns olika faser. 

 

En andra kontakt togs med projektledaren för systemet Craft Docent Eric Haldén för att 

förankra syftet där följande svar gavs ” Det låter mycket intressant och jag ser fram 

emot att höra mer om dina planer. Är på jobbet 2 jan. Jag kan tänka mig att införandet 

på Enköpings lasarett är väl så intressant. De har ett mycket större patientflöde och en 

väldigt tydligt strukturerad organisation och införande projekt” (E. Haldén, personlig 

kommunikation, 2012-12-21). Projektledaren väckte ett intresse för att undersöknings-

objektet skulle bli Enköping, men att ansvariga på EPJ förvaltningen bekräftade sedan 

(Intervju 2013-01-21 med E. Haldén) att undersökningsobjektet skulle bli Thoraxklini-

ken.  

Under det första mötet med Docent Eric Haldén diskuterades nuläge för Thorax, de 

praktiska förutsättningarna för projektet Craft och vilka projektmål som verksamheten 

har. Sedan initierades en löpande kommunikation med Docent Eric Haldén och möten 

inplanerades efter behov. (Jämför bilaga 1 sammanfattning, intervjuer och personlig 

kommunikation). 

 

Efter att författaren har kartlagt organisationens nuläge via ostrukturerade intervjuer 

med verksamhetschef och projektledare (Se bilaga 1), bidrar teorin med en förklarande 

lins till hur organisationen och projektets livscykel fungerar (Alvesson et al., 2000). In-

samling av data hos respondent Eric Haldén som följer teorin sker under flera episoder
22

 

genom ostrukturerade intervjuer med öppna frågor och personlig kommunikation. En-

ligt bilaga 1 insamlades data hos 1 verksamhetschef, 1 IT förvaltningsledare, 1 projekt-

konsult, 2 operationssjuksköterskor och 1 projektledare. Samtliga personer anges som 

källor i fallstudien förutom IT ledaren som bidrog till bakgrundsinformation för kart-

läggning av det reella systemet. I bilagan ges även exempel på öppna huvudfrågor som 

ställs.  Primärdata och sekundär data i fallstudien tjänade sedan som kvalitativt underlag 

för att analysera projektdeltagares medvetenhet kring möjliga risksamband vid införsel 

av projektet. Insamling av data skedde så som det framträdde för författaren på respon-

dentens egna villkor. Primärdata sammanfattar en målbild av undersökningen som vali-

derades av respondent Docent Eric Haldén och verksamhetschefen för Thoraxkirurgi 

och Anestesi. Gällande reliabilitet är det avgörande vad man kan använda resultatet till. 

Docent Eric Haldén bekräftade att undersökningen anses som värdefullt för organisatio-

nens IS arbete.   

3.12 Dokument   

Sekundärdata användes om systemet Lotus Notes, en operationsplaneringshandbok och 

produkt information för systemet Craft. Informationen användes indirekt som bak-

grundsinformation för att författaren kunde förstå dess funktion och hur information 

hanteras men bifogas inte till uppsatsen. Detta eftersom handboken inte är av något aka-

demiskt värde. För kartläggningen av implementationsprojektet olika faser användes 

Landstinget i Uppsala läns officiella projektplan från 2012-05-10. Projektplanen korsva-

liderades med hjälp av ansvarig projektledare. Relevant IS och företagsekonomisk teori 

användes för skapandet av en teoretisk referensram. E-mail kommunikation, artiklar, 

rapporter och publikationer om svensk sjukvård användes som bakgrundsmaterial för att 

kunna utveckla en förståelse för de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Bak-

                                                

22 När respondenter är anträffbara för ett möte se bilaga 1 
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grundsinformation som användes i undersökningen har citerats i referenslistan men inte 

i löptext. 

3.13 Analys 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) innebär en analys enligt systemsynsättets att man under-

söker komponenternas relation till varandra och till helheten i reella system. I analysen 

ingår också att studera helheten som sådan, bland annat i relation till det reella syste-

mets miljö. Enligt systemsynsättets kunskapande ambitioner vid sambandsbestämning 

av risker innebär det att göra en indelning av det reella systemet i olika klasser (Arbnor 

& Bjerke, 1994). Systemsynsättet klassificerar kritiska faktorer för att kunna förstå och 

förklara de risksamband som påverkar en framgångsrik implementation. Detta tillväga-

gångssätt erbjuder också specifika riktlinjer och formler för en lyckad implementation 

(Baus, 2004). Thompson, Snyder-Halpern & Staggers (1999) projektmodell bygger en-

ligt systemsynsättet på att analysera riskzoner och kritiska faktorer som kan komma upp 

i varje fas av ett projekt. Enligt Berg (1999) argumenterar socioteknologerna för att man 

inte kan placera sjukvårdsystem i ett standardiserat förutsägbart sammanhang. För att 

motverka detta föreslår Baus (2004) att kombinera ett systemsynsätt med en sociotekno-

logisk ansats. Enligt Berg (1999) är en implementation framgångsrik eller misslyckad 

relativt till varje klinisk organisationsmiljö. Kritiska faktorer och risksamband vid inför-

sel av ett kliniskt informationssystem behöver därför ses relativt till dess kliniska kon-
text (Gruber et al., 2009; jämför Nelson et al., 2007).  

Synsätt kring risksamband inom sjukvården  

En kombinerad metod bygger på att såväl systemsynsättet som det socioteknologiska 

synsättet har sin giltighet och bör belysas som en helhet i en analys. Eftersom risker vid 

införsel av ett kliniskt informationssystem är relativa till varje klinisk organisationsmil-

jö (Berg, 1999), analyserar författaren kronologiskt risksamband enligt Thompson et al. 

(1999)  projektlivscykelns rubriker, organisationens struktur och teknologi. För en sy-

stemanalys används teorin som en förklarande lins för att i sam- och växelverkan tolka, 

spegla, analysera och förklara fallets empiri (Arbnor & Bjerke, 1994). Forskningen 

inom klinisk informatik och dess teori är i vissa fall begränsad och kan inte via deduk-

tion förklara all empiri inom en klinisk miljö. I de fall där teorin inte till fullo förklarar 

empirin, antar empirin en induktiv roll där författaren fortsätter med stöd från den teore-

tiska referensramen att göra en mer fullödig teoretisk analys av empirin för att förklara 

det reella systemet på ett sätt som känns väsentligt och riktigt (jämför Arbnor & Bjerke, 

1994). Med Thompson et al. (1999) som grundmodell i analysen, vävs teori från den te-

oretiska referensramen in relativt i förhållande till fallstudiens empiri för att objektivt 

analysera och förklara risksamband i studien. Analysunderlaget skapar en bild över de 

risksamband som behöver reduceras över ett projekts livscykel för att kunna underlätta 
införande och adoption av ett kliniskt informationssystem i organisationen.   

3.14 Tillförlitlighet och validet   

Hur pass korrekt en studie är beskrivs ofta med begrepp som reliabilitet och validitet. 

En hög reliabilitet (tillförlitlighet) visar att studien kan genomföras igen och samma re-

sultat uppnås. Med begreppet validitet (relevans och giltighet) menas att forskaren har 

samlat in data som avsett för en undersökning. (Andersen 1998, s. 85). Eftersom sy-

stemsynsättet inte är så kvantitativt inriktat, kan resultaten inte anses som precisa. Paral-

lellt med detta, utifrån ett reliabilitetsbegrepp, intar systemsynsättet en pragmatisk håll-
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ning. Det avgörande är vad man kan använda mätresultaten till utifrån praktiska insikter. 

När det gäller systemstudier talar man därför sällan om begreppet reliabilitet (Arbnor & 

Bjerke, 1994).  

 

Istället finns det enligt Sandberg (1995, s. 5 ff.) tre kriterier som kan användas för att 

utvärdera eller rättfärdiga författarens metod. Det första är författarens tolkande medve-

tenhet. Enligt Sandberg så måste författaren vara medveten om sin subjektivitet och hur 

denna påverkar tolkningarna, snarare än att förbise den. Sandberg anser att det inte är 

professionellt att bara ta med uttalanden som stödjer författarens egen uppfattning och 

slutsatser och att samtidigt förbise motbevis. Det andra kriteriet är intersubjektivitet. Det 

gäller för författaren att beskriva forskningsobjektets mening, såsom det framträder för 

författaren på objektets egna villkor för att kunna uppnå kunskap inom de tolkande an-

satserna (Sandberg, 1995, s. 5 ff.). Detta innebär att forskaren och respondenten måste 

vara överens om återgivningen av respondentens levda erfarenhet. Det tredje kriteriet är 

att läsaren ges en karta. Det innebär att författaren redogör för hur studien har utförts 

och vilka vägval som har gjorts, för att läsaren ska kunna bedöma studiens tillförlitlig-

het (Widerberg, 2002, s. 18). Slutligen, målet med undersökningens resultat är att kunna 

dra erfarenheter i form av analogier eller systemberoende kunskap för att kunna applice-

ra den på andra organisationer inom sjukvården (Arbnor & Bjerke, 1994). Sammanfatt-

ningsvis har denna undersökning enligt respondent Docent Eric Haldén en hög validitet. 
Studien ger ett värdefullt bidrag till organisationens IS arbete.  

3.15 Metodproblem  

Fallstudier kräver vanligtvis tillgång till mångfasetterade och utförlig data om det pro-

blem som författaren ska undersöka. Vanligtvis leder detta till undersökningsproblem 

med att skaffa tillräckligt med empirisk data. Utifrån studiens upplägg att samla in data, 

har det inte funnits några begränsningar ifrån inblandade chefers vilja att skaffa tillräck-

lig med empiri för att kunna uppfylla studien syfte inom den tidsram som har avsatts. 

Universitetssjukhus är utav naturen en forskningstät och kunskapsintensiv verksamhet. 

Deltagarna förstår värdet av att kunna producera en akademisk studie i ett fält
23

 som be-

höver mer forskning. Författarens och deltagarnas verklighetsuppfattning såväl som so-

ciala efterhandskonstruktioner eller felaktig data skapar alltid en risk för fel. Exempel 

på sådana typer av risker kan vara olika syner på verksamheten mellan läkare och sjuk-

sköterskor. Båda kan ha samma uppfattning om verksamheten, men uttrycker sig på oli-

ka sätt
24

.  Författaren anser dock att risken för fel i data är obetydlig. Enligt Arbnor & 

Bjerke (1994) är systemsynsättet som metod en tolkning av hur författaren uppfattar sy-

stemobjektet. En korsvalidering av uppsatsen säkrar att fallbeskrivningen är en korrekt 

återspegling av verkligheten
25

 (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). 

 

                                                

23 Medicinsk informatik  
24 Ett konkret exempel är att en läkare nämnde att Thorax inte utför akuta kransskäloperationer på hjärtat 

medan en sjuksköterska bekräftade att Thorax visst utförde (om än i liten grad) akuta kransskälsopera-

tioner. För att validera sjuksköterskans uttalande kontrollerade författaren vad som avsågs. Läkaren för-

tydligade att båda menade samma sak. Akuta operationer bokas vanligen in som första operation på 

morgonen. 
25 Vänligen jämför kapitel 3.14 
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3.16 Val av processnotation  

Författaren kommer att använda sig av en enklare processnotation för att beskriva 

Thorax administrativa flöde. En visualisering av flödet tjänar endast till för att kunna ut-

veckla en bättre förståelse för systemets betydelse och informationens effekter inom organi-
sationen. 

3.17 Förutsättning    

Författaren har sedan tidigare erfarenhet av försäljning och marknadsföring mot sjukhus 

där han skrev en magisteruppsats inom medicinteknisk marknadsföring. Passionen kring 

optimering av vårdfrågor i komplexa organisationer drev honom också den här gången 

att vilja skriva en uppsats för vården. Uppsatsprocessen påbörjades redan i november 

2012 och beräknas att vara avslutad i juni 2013. Det tar tid att kunna hitta rätt organisa-

tion inom landstinget som vill få en fråga utredd. Såvida inte en organisation i förväg 

ger institutionens studenter i uppdrag att utreda en fråga, är en mycket lång förberedel-

setid nödvändig för att kunna få förmånen att utföra denna typ av forskning. Eftersom 

min handledare Dr Linda Askenäs redan var välpublicerad och meriterad inom mitt 

forskningsområde, blev det utifrån en akademisk frihetsprincip ganska naturligt att vi 

hittade varandra för att kunna diskutera ramarna för denna uppsats. Forskningsfrågan 

som utreds, sammanfaller också med Uppsala läns landstings EPJ förvaltning och Craft 

projektledningens intressen. Syftet med att kunna få fram ett bra forskningsresultat 

kring införandet av informationssystem i sjukvården anses vara värdefullt inom organi-

sationen. Studien har också förankrats hos divisionscheferna på Akademiska Sjukhuset 

som också inser värdet och betydelsen för forskningen. Samtliga iblandade har därför 

ett intresse att denna studie blir så bra som möjligt. Det finns därför inget hinder att 

kunna få tag i empiri inom den tidsram som har avsatts för studien. 

3.18 Forskningsetik  

Enligt Jacobsen (2002) innebär en undersökning att man bryter in i enskilda individers 

privatsfär. Myers (2009) säger därför att forskningen måste följa moraliska principer 

och skydda de personer som ingår i studien. Jacobsen säger att den grundläggande för-

utsättningen för en studie sker utifrån begreppet informerat samtycke. Detta innebär att 

den som undersöks frivilligt deltar i studien, fullt medveten och informerad om studiens 

syfte och målsättning. Önskemål om anonymitet och hur detta bör hanteras har därför 

inte varit aktuellt. Respondenter får ta del av informationen som har tecknats ned för 

kommentar och eventuella korrigeringar. Övriga frågor gällande lagring av data är inte 

aktuellt för en kvalitativ studie. Ett medicinskt verksamhetsområde inom Uppsala läns 

landsting följer offentlighetsprincipen
26

 för allmänna handlingar och informationsmate-

rial, förutom de handlingar och information som rymmer under sjukvårdens och patien-

ters sekretesslag. Ingen information i denna studie har ansetts som känslig för att sekre-

tessbeläggas och kan med stöd av denna studies bibliografi när som helst beställas från 

Uppsala läns landsting.  

 

                                                

26 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 



 

Mark Schneider 

37 

3.19 Antaganden för studien  

För att kunna uppfylla syftet för uppsatsen, behöver författaren göra ett antal teoretiska 

antaganden för objektet som ska studeras. Grundläggande antaganden för denna studie 

är att den kliniska kontexten kan ha avgörande betydelse för om ett implementation-

sprojekt lyckas eller misslyckas. Valet för det kliniska informationssystemet är redan 

givet. Organisationen ska implementera en tilläggsmodul till ett integrerat kliniskt in-

formationssystem som redan används av objektet som skall studeras. Personalen har ut-

ifrån ett organisatoriskt lärande flera års erfarenhet av att handskas med ett kliniskt in-

formationssystem (jämför March, 1991). Hos samtlig personal finns det en både objek-

tiv och subjektiv vilja att via ny teknologi få ett bättre resursutnyttjande i organisatio-

nen. Det räknas inte med ett motstånd i sig från personal utifrån bristen på angelägen-

hetsmedvetande jämför Kotter (1996), eller att personalen som grupp inte har en 

gemensam vision kring att ett nytt system kommer bidra till ett bättre resursutnyttjande i 

organisationen (jämför Martin, 2003). Inom organisationen råder det istället en osäker-

het av varierande grad inför ett nytt oprövat system, vilket kan påverka en framgångsrik 

adoption av det nya systemet jämför Rahimi et al. (2009); Parida, Johansson, Ylilrnpää 

& Braunerhjälm (2010). Osäkerhet i varierande grad kan bero på skillnader i informa-

tionen som varje medlem i organisationen har och kan förklaras som ”brister i den kog-

nitiva strukturen”. Brister i den kognitiva strukturen beskrivs som ofullständigheter hos 

en aktörs kunskapsmönster i en komplex organisation (Bauer, 1960; Cox 1967, s. 1-17; 

Wiedersheim-Paul, 1972, s. 53 ff.).  
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4 Empiri   

Syftet med det här kapitlet är att redovisa undersökningsdata för fallstudiens kliniska 

meso och mikrosystem, det kliniska informationssystemet och organisatoriska förutsätt-

ningar för implementation. En redogörelse av det kliniska meso och mikrosystemets 

miljö, skapar ett analysunderlag för att kunna förstå sjukvårdens komplexa miljö och de 

organisatoriska svårigheter som kan uppstå vid projektledningen av nya IT projekt. 

  

4.1 Inledning  

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför omfattande utmaningar när det gäller att kun-

na effektivisera dess verksamheter. För att kunna möta dessa utmaningar, har man satt 

nya mål att på ett patientsäkert sätt med hjälp av nya IT-system kunna få bättre kvalitet, 

styrning och effektivitet av olika verksamheter som utför kirurgi. Som ett led i detta, har 

man den 12 mars 2012 inom Uppsala läns landsting beslutat att införa operationsplane-

ringssystemet Cosmic Craft som kompletterande modul till det administrativa patient-
journalsystemet Cosmic (H. Näslund, personlig kommunikation, 2012-12-23). 

Cosmic Craft är en mjukvarumodul som registrerar information för att stödja opera-

tionsprocessen hela vägen från anmälan, planeringsstadiet, under själva operationen och 

slutligen till olika typer av uppföljningar
27

. Modulen vänder sig till opererande läkare, 

anestesiläkare, koordinator, operationspersonal och till vårdpersonal på uppvaknings- 

och vårdavdelningar. Införandet av Craft modulen ska möjliggöra en bättre integrering 

av patientinformationen i journalen och de aktiviteter
28

 som genomförs inom ett verk-
samhetsområde för att säkra informationsförsörjningen i en operationsprocess.  

Orsaken för denna integration, är att det utifrån sjukvårdens informationsprocesser lig-

ger en stor fokus på att få bättre utdata från varje verksamhet inom länet. Allt som regi-

streras i Craft hamnar i Cosmic databasen och därifrån ska landstingets utdata avdelning 

kunna leverera de statistikrapporter som önskas
29

 för att kunna styra och optimera en 
specifik verksamhet.  

Uppsala läns landstingets projektorganisation för Craft modulen befinner sig nu i slutfa-

sen med att definiera de värden på de komponenter (sökord) som ingår i de digitala in-

formationsmallar som används vid en operationsprocess. Eftersom varje verksamhets-

område har olika flöden och processer, anser ansvariga i länet och företrädare för natio-

nella register att det är en stor tillgång att kunna få statistik från alla kliniska verksam-

hetsområden för kirurgi efter att modulen förts in. Utifrån den investering som Craft re-

presenterar, kommer förväntningar att byggas upp i form av ett bättre resursutnyttjande 

som ska leda till en högre produktivitet, bättre effektivitet och minskade ledtider. Det 

har visat sig att komplexiteten
30

 för att framgångsrikt kunna införa Craft på samtliga ki-

rurgienheter inom länet är stor. Även om landstinget har satt ett datum för breddinfö-

rande, bestämdes det att det för en löpande utvärdering var viktigt att göra två pilotin-

                                                

27  Ex. kliniska utvärderingar, ekonomiska utvärderingar, kvalitetsutvärderingar. 
28 T.ex. lab.system, röntgen, patientadministration.   
29 Av sjukhusledning, produktionsstyrelse, divisionsledning, verksamhetsnivå och avdelningsnivå. 
30 Komplexiteten har inte enbart haft organisatoriska orsaker till att göra pilotinstallationer av Craft i En-

köping och Thorax i Uppsala. Förseningen till en fullständig utrullning av systemet Craft inom länet har 

också berott på tekniska orsaker där Cambio fick anpassa sina system till landstingets komplexare verk-

samhet. 
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stallationer av systemet hos kliniken i Enköping och verksamhetsområdet för Thoraxki-

rurgi och Anestesi på Akademiska Sjukhuset (E. Haldén, personlig kommunikation, 
2013-01-23). 

4.2  Medicinskt verksamhetsområde – Thorax kliniken 

Thorax är Akademiska sjukhusets specialklinik för kirurgisk behandling av sjukdomar i 

bröstkorgen. Hos denna klinik opereras sjukdomar i hjärtat, lungorna och de stora blod-

kärlen. De vanligaste diagnoserna är kranskärlssjukdom, klaffel, pulsåderbråck och 

lungtumörer. Varje år utför verksamheten omkring 750 hjärtoperationer och 300 lung-

operationer.  

Thorax utför till cirka 90 % elektiv kirurgi
31

 för hjärtoperationer som t ex klaffel och 

kranskärlsjukdomar. Kallelse till operation skickas till patienten cirka 1-2 veckor före 

planerat operations datum. Patienten kallas till thoraxkirurgisk vårdavdelning 50D, där 

denne skrivs in 1-2 dagar före operationen. Alternativt, kommer patienten några dagar 

före på ett inskrivningsbesök som oftast tar hela dagen i anspråk för tester och samtal, 

och blir sedan inlagd eftermiddag/kvällen före operationsdagen. Efter det att patienten 

är inlagd, iordninggjord och sedan inrullad för operation styrs hela flödet av kliniska pa-

rametrar och logiska funktionsflöden. Med kliniska parametrar avser författaren den 

medicinska information som matas in i systemen i form av koder och rapporter beroen-

de på den medicinska behandlingsåtgärd som utförs på en nedsövd patient. Med logiska 

funktionsflöden avser författaren till exempel inmatning av information som styr aktivi-

tetsvariabler i operationsprocessen som operationstid, ställtider för ny operation och 

sena strykningar
32

. Dessa variabler speglar organisationsaspekter som produktivitet och 

effektivitet. I väntan på Cosmic Craft modulen, använder sig Thorax Kliniken för närva-

rande av ett Lotus Notes baserad operationsplaneringssystem för att säkra informations-

försörjningen.  Lotus Notes administreras av MSI avdelningen på Akademiska Sjukhu-

set i Uppsala
33

.  

Efter 6 år av vidareutveckling i Lotus Notes där det tekniska systemet har anpassats till 

Thorax verksamhet, anser planeringsansvariga för operationer att man i nuläge har en 

fungerande informationsförsörjning för hantering av operationsprocessen. Ansvariga 

och medlemmar i organisationen inser att ett nytt IT system i form av Craft rent objek-

tivt kommer att tillföra en ökad patientsäkerhet och bättre funktionalitet. Kommande 

förändring vid införsel av ett nytt oprövat system gör att det på olika organisationsnivå-

er uppstår osäkerheter, risker, förväntningar och prioriteringar på vad systemet kommer 

att tillföra operationsprocessen. Dessa förväntningar, prioriteringar och osäkerheter är 

en bidragande orsak till att införsel av det nya systemet kommer tar tid. Det saknas en 

tydlig implementationstruktur för Craft. Det är också orsaken till att Craft kommer att 

föras in parallellt med Lotus Notes, tills verksamheten anser att man kan överge Lotus 

Notes till förmån för Craft (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-01-23). 

                                                

31 Elektiva operationer görs inom en klinisk verksamhet när ingen akut brådska finns att åtgärda patien-

tens symptom.  
32 Sena strykningar innebär när en planerad operation ställs in på grund av att patienten har blivit för dålig 

eller att man kortfristigt prioriterar en annan patient. 
33 För närvarande använder samtliga medicinska verksamhetsområden hos Akademiska Sjukhuset Lotus 

Notes för att kunna planera operationer.   
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4.3 Operationsprioritering för Thorax hjärtpatienter   

Patienter från C-län och regionen remitteras av en specialist i kardiologi till Thorax kli-

nik i Uppsala för riskbedömning om man är en lämlip kandidat för operation (se figur 

2). Dessa är ofta väl utredda med diverse undersökningar
34

 som bildar underlaget för ett 

medicinskt beslutsunderlag. Parallellt, har en praxis utvecklats bland remitterande läka-

re från regionen att de under tiden det medicinska beslutsunderlaget görs klart ofta 

skickar ett ofullständigt beslutsunderlag med patientens uppgifter till Thorax sekretariat. 

Ett ofullständigt beslutsunderlag leder till ökad administration hos planeringssjukskö-

terskorna och interaktion med andra regionala sjukhus inom regionen och C-län. Det är 

vanligt att en Thoraxkirurg sedan åker ut för att genomföra en ambulerande hjärtrond. 

En ambulerande rond görs på plats för att kunna bedöma patienten gällande deras priori-

teringsstatus för en operation. Prioriteringsstatus för operation beroende på patientens 

medicinska tillstånd klassas som oprioriterad, enkel förtur, dubbel förtur eller akut
35

.  

Sekreterare registrerar patientinformation eller tar existerande uppgifter från patient-

journalen Cosmic och gör en helhetsbedömning kring om någon uppgift eller något 

testunderlag saknas för ett fullständigt beslutsunderlag (se figur 2). Även om ett full-

ständigt beslutsunderlag existerar, är det alltid kardiolog, kirurg och anestesiolog som 

utifrån det individuella medicinska underlaget bedömer om patienten kan accepteras för 

operation. Om man utifrån patientens aktuella hälsoläge bestämmer att ta om vissa un-

dersökningar för ett nytt beslutsunderlag, behöver patienten vänta tills denne accepteras 
för operation.  

Acceptans för operation leder till att patientens uppgifter skickas till operationskoordi-

natorerna för registrering i operationsplaneringssystemet Lotus Notes och till sekretera-
ren för uppdatering av status i patientjournalen Cosmic (se figur 2). 

I samband med registrering kontrolleras patientens uppgifter noggrant igen för att se att 

den medicinska utredningen är komplett, alternativt bokas in en tid in för de undersök-

ningar som inte är genomförda (se figur 3). Brev skickas till patienten med uppgift om 

preliminär operationstid enligt den operationsprioritering som patienten har fått. Kallel-

se till operation skickas till patient 1-2 veckor före planerat operationsdatum för in-

skrivningsbesök för att läggas in dagen innan eller så slås inskrivningsbesök och in-

läggning tillsammans där man läggs in 1-2 dagar på vårdavdelning innan operation (I. 

Söderlind, personlig kommunikation, 2013-01-23).  

 

 

 

 

                                                

34 Ex. Corona angiografi http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och 

rad/Omraden/Undersokningar/Kranskarlsrontgen/, CT = dator tomography eller lungröntgen  
35 Dubbel förtur - Operation inom en månad. 

   Enkel förtur - Operation inom två till tre månader. 

   Oprioriterad - Operation inom tre månader. 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och%20rad/Omraden/Undersokningar/Kranskarlsrontgen/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och%20rad/Omraden/Undersokningar/Kranskarlsrontgen/
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4.4 Processmodell  

En processmodell görs för att kunna förstå hur information hanteras mellan människor, or-

ganisationen och dess IT system. 

Processflöde för administrativ bedömning och planering av hjärt-kärl-operation. 

 

Figur 2 Processflöde för administrativ bedömning och planering av hjärt-kärl- eller lungoperation (I. Sö-

derlind, personlig kommunikation, 2013-01-23) 
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Processflöde för operationsplanering när patienten accepterats för operation. 

 

 

Figur 3 Processflöde forts. för operationsplanering av hjärt-kärl- och lungoperation 
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4.5 Operationsplanering i Lotus Notes   

Systemet Lotus Notes fördes in i slutet av 90 talet hos Akademiska Sjukhuset och an-

vändes för till exempel e-post och kalender. Operationsplaneringen för Thorax utveck-

lades i Lotus Notes och togs i bruk mot slutet av 2007. Thorax verksamhet inkluderar 

patienter från C-län och regionen. Innan införandet av operationsplanering i Notes hade 

Thorax svårt att få en bra översikt i sin planering. Det var den främsta orsaken till att 

Lotus Notes systemet anpassades efter Thorax arbetsflöden och processer. I en andra 

utvecklingsfas utökades operationsplaneringen till att omfatta ett stöd under operation. 

En monitor utanför operationssalarna kopplad till Lotus Notes visar de olika faserna un-

der en operation och vilken status det är för respektive operationssal. En ytterligare ut-

vecklingsfas som pågått löpande med tillägg ungefär varje halvår har omfattat uppfölj-

ning och möjligheter för enklare statistikuttag (O. Bergdahl, personlig kommunikation, 

2013-04-12).   

Under 2002 bestämde Uppsala läns landsting att upphandla det elektroniska journalsy-

stemet Cosmic. Lotus Notes är inte integrerat i Cosmic och drivs som ett separat pro-

gram. Som en konsekvens av detta, har planeringsavdelningen arbetat med enkel och 

dubbelregistrering av patientinformation. Parallellt med detta har avdelningen rent or-

ganisatoriskt ett ansvar att samordna interna planeringsfrågor kring olika vårdprocesser 

och externa frågor från patienter, familjer och angränsande län.  

För att kunna använda Lotus Notes krävs Internet Explorer 5.5 eller senare. Programmet 

startas genom att man klickar på ikonen operationsplanering. Den meny man kommer in 

till programmet består av 4 huvudområden: Veckoplanering, operationsprogram, patien-

ter och kalender. Det som är avgörande i hanteringen av informationen för operations-

planeringen i Lotus Notes är programmets statiska registreringsfunktion av data för an-
komstregistrering i systemet.  

Användaren av planeringssystemet har sedan tillgång till en eller flera sektioner av sy-

stemet där patienter läggs upp i ett patientformulär. Formulären har upp till 20 variabler 

som behöver läggas upp per patient, vilket gör planeringsprocessen till ett tidsödande 

registreringsarbete. Planeringsprocessen är föremål för fel på grund av dubbelregistre-

ring mellan systemet Cosmic och operationsplaneringssystemet Lotus Notes. Felkvoten 

är minimal på grund av att planeringsansvariga sjuksköterskor har stor erfarenhet. 

Programmet fungerar i den utsträckning den används och har de funktioner som behövs 

för att planera patientbehovet av operationer mot de operationsresurser som finns till-

gängliga. Systemet har begränsningar i dess förmåga att kunna producera utdata som 

tillåter en ökad precision i operationstidsplanering och ett effektivare utnyttjande av kri-
tiska resurser i verksamheten (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-01-23). 
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4.6 Operationsplaneringssystemet Craft  

Enligt Haldén (2012) kommer det nya operationsplaneringssystemet Craft integreras 

med journalsystemet Cosmic och stödja såväl opererandes verksamheters behov av dag-

lig planering samt ledningens behov av planering och uppföljning.  

 

Det administrativa flödet för operationsanmälan kommer bättre kunna styras med hjälp 

av enhetliga rutiner. Patientuppgifter kommer direkt kunna läsas in från Cosmic. Alter-

nativt, kommer informationen för patienter som kommer utanför C-län bara behöva re-

gistreras en gång. Den medicinska utredningsprocessen väntas bli ännu tydligare där 

hjärtpatienter som har ett ofullständigt bedömningsunderlag för patient-, hjärt- och ope-

rationsrelaterade riskindikatorer kommer kunna följas upp på ett bättre sätt.  

 

En effektivare operationsplanering kommer medföra en ökad precision för tidsplane-

ringen och ett effektivare utnyttjande av personal, operationssalar och specialutrustning. 

Justering av operationsplaneringen ska kunna ske i realtid. Detta betyder att om en ope-

ration går över den planerade tiden, eller om en annan operation omprioriteras kommer 

planeringssjuksköterskorna visuellt i Craft kunna se var det finns plats inom systemet 

för att kunna planera in en ny operation.  

 

Ett primärt projektmål för Craft systemet är att utdata skall kunna levereras till olika ni-

våer i organisationen såsom landstingets produktionsstyrelse, akademiska sjukhusets 

sjukhusledning, Thoraxkirurgi divisionsledning, Thorax verksamhetsnivå och för re-

spektive avdelningsnivå. Bättre utdata ska vara lättillgänglig och tjäna som grund för 

organisatoriskt och kliniskt förbättringsarbete (Haldén, 2012). 

4.7 Effektmål för Craft  

Enligt Haldén (2012) är syftet med operationsplaneringssystemet Craft att kunna nå ett 

effektivare utnyttjande av operationsresurser. Detta görs genom att mäta den tiden där 

salar står tomma per tidsenhet och som kan användas bättre.  

Målet är att kunna uppnå ett bättre operationsflöde genom en effektivare planering och 

utnyttjande av operationssalar. Som ett exempel, kommer man i Craft mjukvara kunna 

mäta antalet sena strykningar när en planerad operation ställs in och för att kunna mäta 

och reducera ställtider till nästa operation. Förbättrade styrningsmått och resultat för-

väntas i form av kortare operationsköer.  

En effektivare styrning av patient- och operationsflödet och den tid som används, gör att 

systemet bidrar till en bättre kostnads- och intäktskontroll. Craft förväntas också åstad-

komma förbättringar i arbetsmiljön genom en smidare interaktion med systemet då in-
formationen endast behöver registreras en gång.  

Rapporteringen till kvalitetsregistret förväntas att förbättras utifrån Craft systemets mät-

punkter. 

 

 



 

Mark Schneider 

45 

4.8 Operationer hjärta  

Hjärtoperationer kännetecknas av intensiva informations- och materialflöden. Vissa 

skillnader gällande medicinsk praxis för operationer kan förekomma mellan olika 

Thorax avdelningar i Sverige, men en hjärtoperation genomförs enligt fastställda regler, 

protokoller och procedurer. Själva öppnandet av en patients bröstkorg och utförandet av 

komplexa medicinska operationsprocedurer styrs av 2 grundvariabler. Patientens medi-

cinska skick och opererande läkares skicklighet att tillsammans med operationsteamet 

löpande kunna utföra medicinska åtgärder på patient. Om oförutsedda händelser sker 

som beror på patient, opererande läkare eller bådadera tillstöter det komplikationer som 

gör att en operation riskerar att överskrida planerad operationstid. Det tillhör därför inte 

till ovanligheterna att en 4 timmars standardoperation kan ta mycket längre tid. (E. Hal-

dén, personlig kommunikation, 2013-03-11). 

4.9 Balansera utbud och efterfrågan i planeringen   

Thorax operationsflöde är komplex och utsätts konstant för planeringschocker i syste-

met. Detta kan till exempel ske från utbudssidan i planerade operationer som stryks eller 

omprioriteras eller där en operation överskrider planerad tid på grund av komplikatio-

ner. Operationssjuksköterskorna på Thorax planeringsavdelning är skickliga och har 

lång erfarenhet av det administrativa arbetet med att kunna hantera planeringschocker. 

Gällande operationslogistiken, har Thorax inte utrett och modellerat alla sina patientflö-

den för att kunna se hur dessa fungerar och samverkar med det nya systemet Craft. Öns-

kemålet är att bättre kunna samordna och anpassa operationslogistiken för Thorax i syf-

te att kunna öka produktiviteten (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-03-11). 
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5 Projektlivscykeln vid implementering 

Syftet med det här kapitlet är att redovisa undersökningsdata för fallstudiens projekt-

livscykel och dess riskzoner vid implementering. En redogörelse av projektet och de 

problem och risker som projektledningen hanterar i olika faser, skapar för författaren 

ett analysunderlag över vilka riskindikatorer det kan finnas som faller utanför en pro-
jektlednings grundläggande föreställningar om hur risker hanteras i ett projekt. 

5.1.1 Bakgrund  

Cosmic Craft operationsplaneringssystemet utvecklades tillsammans med centrallasaret-

tet i Växjö Landstinget Kronoberg. Redan från början ville man engagera användaren i 

processen för att användarperspektivet skulle få fullt genomslag. En stor del av fram-

gången kommer från de långa förberedelserna och att utbildningen av användarna varit 

så omfattande. Samtidigt som planeringen började, har man från projektledningens sida 

kommunicerat om vad som händer och vilka förväntningar alla intressenter har på sig 
(Aronsson, 2013). 

Växjö hade och har mycket beskedligare krav på Craft operationsplaneringsmodul än 

Thorax och Akademiska Sjukhuset. I detta skede tog Cambio initialt inte höjd för Aka-

demiska Sjukhusets komplicerade verksamhet. Enklast och naturligtvis billigast för 

Cambio var att lista ut fungerande ”workarounds”
36

 i systemet. När projektledningen 

med stöd av Thorax planeringsavdelning skärpte sina krav på design och användarvän-

lighet mot Cambio rättade företaget sig efter det. Craft projektledning skickade tre olika 

kategorier av rättningar och ändringar i Craft, där Cambio bads att lämna leveransdatum 

för pilotstart hos Thorax kliniken
37

, breddinförande i hela landstinget och resterande 

förbättringar i systemet
38

 (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-03-05). 

5.1.2 Planeringsfasen  

Inför planeringsfasen för införseln av projektet Craft, utsågs en central projektledare och 

en central projektgrupp hos EPJ
39

 förvaltningen i Uppsala samt lämpliga deltagare för 

arbetsgruppen hos Thorax. En lokal projektplan upprättades för införande av systemet 

Craft som även inkluderade en resursplan för att kunna tillgodose nödvändiga resurser 

för adekvat projektledningsstöd. Tidsåtgången för nödvändiga projektuppgifter beräk-

nades för respektive gruppledare i arbetsgruppen och dess gruppmedlemmar. En detalje-

rad tidsplan upprättades vecka för vecka som sedan följdes upp. Visionen för föränd-

ringen kommunicerades och förankrades hos Thorax arbetsgruppen. En del i detta har 

varit att utbilda interna utbildare som sen såg till att utbilda resten av organisationen 

(Haldén, 2012). 

5.1.3 Analysfasen  

Det gjordes ingen analys av nuläget och flödesbeskrivning för Thorax. Istället genom-

fördes en stegvis riskanalys av kritiska kliniska processer och arbetsflöden där Craft sy-

stemet ingår. Risker i interaktion med systemet identifierades och möjliga konsekvenser 

                                                

36 ”Workarounds” definieras som ett sätt att i mjukvaran göra en (ofta arbetskrävande) omväg för att mo-

dulen ska fungera. 
37 Och Enköping 
38 Förbättringar som inte har lika hög prioritet.   
39 EPJ= Elektroniska patientjournaler. 
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rankades efter sannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäckbarhet. Riskens bakomliggande 

orsaker förklarades och förslag på åtgärder och en handlingsplan upprättades utifrån 

ändringar som behövde göras. En löpande dialog fördes mellan Cambio och projektled-

ningen för att hitta lösningar. Historisk verksamhetsdata togs fram i form av till exem-

pel sena strykningar
40

, ställtider
41

 och starttider för operation samt operationssals utnytt-

jande. Sedan analyserades verksamhetens behov av utdata från systemet. Resultaten av 

arbetet är att det för systemet Craft skapades och säkrades en ram av systemvariabler 

som kunde hanteras längs operationsflödet. (Haldén, 2012). 

5.1.4 Design  

I samband med utformningen av systemet upprättades sökordbaserade mallar för regi-

strering av information i Craft. Den information som registreras hamnar sedan i Cosmic 

Intelligence
42

 som underlag för utdata rapporter som efterfrågas av användare. Underlag 

för operationsjournal upprättades. Craft primära syfte är att hantera den informationen 

som registreras längs operationsflödet. En viktig del i detta är att i systemet registrera 

den tiden som olika åtgärder tar i såkallade ”waypoints” . ”Waypoints” i Craft är tidsre-

gistreringar för olika operationsprocesser. Dessa tidsuppgifter används sedan som un-

derlag för att kunna skapa en korrekt fakturering. Fyra av dessa ”Waypoints” i systemet 

är tvingande. Dessa är start anestesi, start kirurgi och respektive sluttid. En utbildnings-

plan upprättades för all personal. Eftersom Craft är uppbyggt i olika segment för hanter-

ing av operationsprocessen, behöver utvald personal endast kunna det segmentet som de 

är ansvariga och utbildade för vilket minimerar risken för fel. Endast två personer från 

operationsplaneringen är utsedda till objekt ägare för hela systemet. Alla andra använda-

re har begränsade behörigheter för sin delprocess i systemet, där Craft kommer åter-

spegla det som registreras längs operationsflödet (Haldén, 2012).  

5.1.5 Implementation  

Fredag den 8 mars 2013 gick Craft i skarp drift hos Thorax parallellt med att informa-

tionen för operationen också registrerades i Lotus Notes som backup system. Införseln 

av Craft har kännetecknats av problem i form av ”brandkårsutryckningar” från projekt-

ledningen strax innan och efter införseln av Craft. Problemen berör främst relationen 

mellan Thorax operativa och infrastrukturella processer som hanteras av Craft. För att 

kunna lösa oförutsedda problem, har man försökt lösa problemen med ett antal ”worka-

rounds”. I de fallen ”workarounds” inte fungerar, utreder man om verksamhetens pro-

cess kan anpassas till Craft, om systemet kan konfigureras till verksamhetens process el-

ler om man behöver be leverantören Cambio att göra ändringar i systemet och pro-

grammera om en del av mjukvaran för att kunna anpassa sig till verksamhetens kom-

plexitet.  

 

 

                                                

40 Sena strykningar innebär när en planerad operation ställs in på grund av patient eller organisatoriska or-

saker 
41  Den tid det tar för en operationssal att bli klar  
42

DataWareHouse, som är helt optimerat för ut data och analys. COSMIC Intelligence är just detta data-

lager som hanterar all verksamhetsinformation från Cambio COSMIC och öppnar upp verksamhetens 

egen information på verksamhetens villkor. 
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6 Resultatkategorier för Cosmic Craft  

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för undersökningsdata kring de resultatom-

råden som organisationen har vid införandet av ett system. Kapitlet skapar ett analsy-

underlag för att rent strukturellt kunna förstå organisationens informationsprocesser 

och vilka effekter man önskar uppnå med ett nytt kliniskt informationssystem.  

Cosmic Craft har valts på grund av dess förmåga att kunna stödja hela arbetsflödet för 

en operationsverksamhet. Craft har en anknytning till flera andra funktioner inom Cos-

mic t ex vårdadministration och inte minst Cosmic Intelligence. Utöver detta önskar 

man skapa enhetliga rutiner för operationsanmälan, ökad precision i operationsplane-

ringen
43

, bättre kontroll över kostnad och intäkter och ett effektivare utnyttjande av kri-

tiska resurser
44

 (Haldén, 2012). 

 

I Craft följer värdet i varje enskilt informationsobjekt med i hela flödet ända ut till fak-

tureringen. Jämfört med tidigare system Lotus Notes betyder det att informationen en-

dast behöver registreras en gång. Input data har definierats och är de värden på de kom-

ponenter (sökord) som ingår i de mallar som används i Craft modulen. Det är en stor ka-

talog med uppemot hundra komponenter. Dessutom samlas alla värden i Cosmic Intelli-

gence. Därifrån kan utdataenheten skapa alla tänkbara utdata rapporter (E. Haldén, per-

sonlig kommunikation, 2013-03-05). 

Bearbetningen av informationen i systemet Craft kommer ha stor betydelse för slutan-

vändare. Sekreteraren kommer direkt att kunna hämta information från Cosmic för att 

sammanställa ett beslutsunderlag för sjuksköterskorna som ansvarar för operationspla-

nering. Operationssjuksköterskorna kommer slippa om- och nyregistrering av data och 

kan istället koncentrera sig på att visuellt planera beläggning för kommande operationer 

i systemet. Operationssjuksköterskorna som är ansvariga för planeringen kommer i detta 

sammanhang tar över objektansvar och har fullständiga åtkomsträttigheter för Cosmic 

Craft modulen när systemet är implementerat. Thoraxkirurg och Anestesiolog kommer 

självmant att registrera sig inför operation i samråd med operationsplaneringssjukskö-

terskorna. All information kring beläggning och vem som gör vad, kommer publiceras 

på flatscreen Tv-skärmar där personalen ser vem som är inblandad i vilken operation. 

Syftet är att följa ett LEAN tänkande, där man engagerar personalen kring operations-

takten i flödet genom att göra informationen transparent. Utöver detta, kommer en bättre 

rapportering ske till kvalitetsregistret. Resultatet för patienten är ökad patientnöjdhet, 

ökad säkerhet kring hantering av data, bättre uppföljning kring relevant medicinsk 

data
45

 och större leveranssäkerhet för operationstjänster genom ett mer effektivt verk-

samhetsutnyttjande som ska leda till kortare operationsköer (E. Haldén, personlig kom-

munikation, 2013-02-11). 

 

 

                                                

43 Kortare ställtider för operationssal och sena strykningar inför planerad operation. 
44 Personal, operationssalar, specialutrustning. 
45 T ex. hur stor blödning en viss kirurg ha under en viss operation eller när antibiotikaprofylaxen gavs 

under en viss typ av operationer 
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7 Användbarhet för Cosmic Craft  

Syftet med det här kapitlet är att i enlighet med systemsynsättet redogöra för undersök-

ningsdata om vilka kritiska faktorer det finns vid införandet av ett kliniskt informations-

system. Kapitlet skapar ett analysunderlag i syfte att förstå vilka är de organisatoriska 

och tekniska faktorer som faller utanför en projektledningens grundläggande föreställ-
ningar om vad en sjukvårdsorganisation behöver beakta.   

Cosmic Craft modulen är ett operationsplaneringssystem och ett verktyg för att stödja 

vårdpersonal och administrativ personal genom hela den kirurgiska operationsprocessen 
för en ökad patientsäkerhet.  

Syftet med informationsinsamlingen under operationsanmälan är att beskriva patientens 

preoperativa kondition eller riskindikatorer kring denne. Under operation samlas infor-

mation in för att beskriva vilka tillbud och komplikationer som sker och om dessa sker 

under eller efter operationen. Definition av tillbud/komplikation är:  

En speciell händelse som kräver att en eller flera åtgärder vidtas för att undvika ytterli-

gare försämring eller att insätta behandling av en pågående situation eller något som po-

tentiellt kan bli en allvarlig skada.  

Syftet med registreringen av informationen inom Craft görs för att kunna producera ut-
data som ska bidra till att styra verksamheten:  

 Beskriva de aktiviteter som sker vad gäller produktion och resursutnyttjande  

 Ge återkoppling och siffror som speglar medicinska kvalitetsindikatorer  

 Producera statistikunderlag för nationell och internationell jämförelse med andra 

kirurgiska verksamheter 

 Möjlighet till jämförelse av den egna kvalitetsutvecklingen över tid 

Utifrån måldefinitioner i protokoll vilken effekt som ska uppnås, så anges i en central 

punkt att Craft inte är perfekt utformad för alla förhållanden och arbetsrutiner inom 

Landstinget för Uppsala län
46

. Som en projektpunkt konstaterar man därför att en del 

arbetsrutiner kommer att påverkas som behöver definieras. Utifrån alla andra effektmål 

som verksamheten önskar uppnå vid operationsanmälan, under operation och efter ope-

ration så ges prognosen att systemet Craft för varje delprocess kommer prestera enligt 
förväntan när projektet är avklarat (G. Enlund, personlig kommunikation, 2013-03-01).  

Problem med användbarhetsfrågor gällande Craft löses antingen genom att  

1. Utreda om det går att anpassa verksamheten till systemet 

2. Ändra parameterinställningar i systemet  

3. Omväg i mjukvaran i så kallade ”workarounds” så att mjukvarans design bättre mot-

svarar verksamheten. 

                                                

46 En del funktioner i Craft utvecklades från fel arbetsmodeller (E. Haldén, personlig kommunikation, 

2013-02-11) 
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Ett exempel på problem som har kommit upp gällande användbarheten har varit vid 

tidsregistreringar av ”waypoints” där man för tidsmarkeringar önskade ha kortkomman-

don för tangentbordet (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-02-11)
47

. 

7.1 Ledarskap  

Projektledningsgruppen för Craft utgörs av docenter, överläkare och kliniker med över 

20 – 30 års erfarenhet i verksamheten. Deras samarbeten med leverantören Cambio och 

arbetsgrupper hos Thorax fungerar bra, där projektgruppens helhetssyn och kännedom 

om individuella medicinska processer kommer väl till pass för att övertyga verksamhe-

ten att kunna ändra arbetssätt för att bättre kunna vara i harmoni med systemet Craft (E. 

Haldén, personlig kommunikation, 2013-02-11).  

7.2 Förändringar i organisationsstrukturen  

Systemet Lotus Notes som introducerades i början av 2000-talet hos Thorax, utveckla-

des och designades för att kunna anpassa sig till Thorax rutiner och verksamhet. Utifrån 

det medicinska uppdraget som Thorax har, så anser organisationen själv att man är en 

reglerad verksamhet med mycket bra kontroll på rutiner där man ser till att kliniska pro-

tokoller efterlevs. Det är naturligt att Thorax processer är patientcentrerad och individu-

ellt anpassad efter individens förutsättningar. Målet är att patienten ska klara ingreppet 

och få en högre livskvalitet. Det finns en viss ovana hos Thorax att ser över alla sina ru-

tiner och kunna förstå hur data ska registreras för att bättre motsvara operationsproces-

sen och organisationens infrastruktur. Ovanan ställer öppna frågor kring operationslo-

gistiken, då Thorax inte har modellerat sina flöden i systemet för att testa och omvärde-

ra dessa. Thorax anser fortfarande att det är systemet som ska anpassa sig till verksam-

heten (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-02-11). 

7.3 Teknologi  

Systemet Craft uppvisade i början av projektet många tekniska fel i modulen. En del fel 

hittades när systemet testkördes hos EPJ förvaltningen. Andra fel hittades först när im-

plementationen för själva piloten startades, där det löpande dyker upp fel. Ändringar i 

mjukvaran tar tid, där förändringar i mjukvaran kan vara större än man tror. Delvis kan 

ändringens typ kräva att Cosmic stängs ned vilket man inte kan göra hur som helst (E. 

Haldén, personlig kommunikation, 2013-04-12). Craft är det bästa vad som kan upp-

bringas just nu för de 8 landsting som är del av Cosmic familjen. Efter rättningar för- 

väntas tekniken göra det som den ska i form av att all informationsöverföring sker elek-

troniskt och sparas i databas vilket eliminerar dubbelregistrering. Ingen pappersdoku-

mentation förekommer och systemet producerar de utdata rapporter som behövs från 
Cosmic Intelligence (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-03-27).  

7.4 Utbildning och teknisk support  

Efter installationen av systemet Craft hos Thorax, har det noterats att projektmedlemmar 

har behövt åka ut på ”brandkårsutryckningar” för att kunna åtgärda problem hos 

Thorax. Systemet är rent tekniskt en bättre mjukvara än Lotus Notes, och kommer frigö-

ra en del resurser hos planeringsansvariga sjuksköterskor, eftersom data behöver inte 

omregistreras i flera menyer. Dessa sjuksköterskor blir istället objekt ägare för systemet, 

                                                

47 Exempel F1 tangent  
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och kan ägna sig åt avancerad planering och handhavande frågor av systemet. Eftersom 

systemet är uppdelat i olika segment där varje användare registrerar sin information un-

der operationsprocessen, behövs det ingen intensiv utbildning för att lära sig hela sy-

stemet. Systemet är till en viss grad intuitivt genom att man ser klart och tydligt vilken 

information som behöver fyllas in. Cambio har en bra support för alla större frågor som 

kan komma upp (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-03-27).  

8 Sociotekniska synsättet vid implementation 

Syftet med det här kapitlet är att i enlighet med det sociotekniska synsättet redogöra för 

undersökningsdata gällande organisationens komplexitet och att designen av ett kliniskt 

informationssystem behöver formas kring de unika behov, problem och mål som finns i 

en klinisk miljö. Det finns ingen standarduppsättning av teknologiska och organisato-

riska problem och risker som måste lösas. Kapitlet skapar ett analysunderlag för att 

förstå att möjliga riskindikatorer och dess effekter under ett projekts olika faser inte kan 

sättas i ett standardiserat sammanhang. Möjliga risksamband behöver ställas i relation 

till dess kliniska kontext. 

Thorax är Akademiska sjukhusets specialklinik för kirurgisk behandling av sjukdomar i 

bröstkorgen. Sjukdomarnas komplexitet och krav på individuella medicinska behand-

lingsåtgärder skapar intensiva patientcentrerade processer innan, under och efter en ope-

ration. Patienter kan dö annars, om inte unika åtgärder sätts in utifrån patientens indivi-

duella sjukdomsbild. Informationsförsörjningen löstes tidigare med att man hade anpas-

sat Lotus Notes till Thorax verksamhet för operationsplanering (E. Haldén, personlig 

kommunikation, 2013-03-27). Det nya systemet Craft är inte perfekt utformat och de-

signat för alla förhållanden och arbetsrutiner, men förväntas rent tekniskt att prestera en-

ligt de prognoser som har satts upp för systemet (G. Enlund, personlig kommunikation, 

2013-03-01). Detta på grund av att support, förvaltning och drift förenklas om Craft an-

vänds, men också att på grund av att systemmodulen är en integrerad del av patientjour-

nalen Cosmic (Haldén, 2012). Svårigheten i en framgångsrik implementation ligger sna-

rast i den medicinska organisationens komplexitet och skillnaden i infrastrukturella och 

operationella processer. Vissa hinder att fullt ut kunna acceptera Craft har noterats ut-

ifrån ledning och profession, eftersom det råder delade åsikter hos professionen att det 

är systemet Craft som ska anpassa sig till Thorax för att kunna uppnå effektivitet i verk-
samheten (E. Haldén, personlig kommunikation, 2013-03-27).   
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9 Analys – Thoraxkirurgi och Anestesi  

Syftet med det här kapitlet är att analysera undersökningsdata för att upptäcka risk-

samband som ligger utanför en projektledning grundläggande föreställningar om hur 

risker kan hanteras under ett införselprojekts livscykel. Risksamband analyseras enligt 

teorin med projektlivscykelns rubriker, organisationens struktur och teknologi. Analys-

underlaget skapar en bild över de risker som behöver reduceras genom ett projekts livs-

cykel för att kunna underlätta införande och adoption av ett informationssystem i orga-
nisationen.  

9.1 Planering  

Gruber et al. (2009) redogör för att den kliniska kontexten kan ha en avgörande betydel-

se för om ett implementationsprojekt lyckas eller misslyckas. Implementationsprojekt 

bör därför förberedas och planeras utifrån den kliniska organisationens strategiska mål, 

operativa funktioner och processer (Rahimi et al., 2009). Planeringsprocessen beskrivs 

som en användardriven iterativ process som följer längs hela projektets livscykel för att 

kunna hantera den kliniska miljöns komplexitet. Projektledningen bör kontinuerligt föl-

ja upp detaljerade planer mot uppställda mål. Ifall oväntade problem dyker upp, rättas 
dessa till innan projektet fortskrider (Gruber et al., 2009).  

Empirin visar oss att en traditionell projektplan upprättades av EPJ förvaltningen. Syftet 

har varit att göra en plan utifrån standardiserade projektmallar som landstinget har satt 

upp för att projektet och finansieringen av detta godkänns. En lokal projektplan upprät-

tades sedan för införande av systemet Craft som även inkluderade en resursplan för att 

kunna tillgodose nödvändiga resurser för adekvat projektledningsstöd. Tidsåtgången för 

nödvändiga projektuppgifter beräknades för respektive gruppledare i arbetsgruppen och 

dess gruppmedlemmar. En detaljerad tidsplan upprättades vecka för vecka som sedan 

följdes upp. EPJ projektplan ansågs som ett stöd för de lokala projektgrupperna. Den 

angav de direktiv om vad som skall ingå i den projektplan som varje arbetsgrupp behö-

ver utarbeta.  

Risken med stöd från Gruber et al. (2009) och Rahimi et al. (2009) är att en projektplan 

inte kan ses som ett statiskt dokument. Ett statiskt dokument saknar ytterligare detalje-

rad planering och förberedelse som speglar organisationens uppställda mål och de ope-

rativa funktioner och processer man avser att förändra. Projektplanen för införseln blir 

mer något som har fyllts i som administrativt stöd och saknar därmed enligt Gruber et 
al. (2009) täta användardrivna och iterativa planeringsprocesser.    

9.2 Analys  

Enligt Gruber et al. (2009) är projektfaserna inte skilda från varandra. En otillräckligt 

underbyggd planeringsprocess kan därför ha riskeffekter nedströms som påverkar den 

dynamiska utvecklingen av projektet och dess resultat. Projektanalysen ska drivas ut-

ifrån tydliga krav som ska utgå ifrån användarnas miljö med väl definierade ramar för 

projektet. Detta är också viktigt för projektets komplexitet att man kan avgöra om det 

finns tillräckligt med resurser för att kunna genomföra förändringar och anpassningar 

inom rimlig tid. 

Empirin visar också att planeringen för projektet hade en riskeffekt på projektanalysen 

som gjordes inom ramen för EPJ förvaltningens projektledning. Projektanalysen inne-
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höll inte någon analys för att upptäcka unika brister och svårigheter med verksamhe-

ten
48

. 

Rahimi et al. (2009) visar att en central del i analysen av projektet är att kunna relatera 

till verksamhetens strategiska mål och dess operativa processer. Enligt denna forskar-

grupp behöver ledningen förstå att när ett nytt system skall införas i ett medicinskt verk-

samhetsområde, kan man inte under några omständigheter kompromissa med de åtgär-

der som behöver förändras längs organisationen för att uppnå en framgångsrik adoption 

av det nya systemet. Därför är det centralt för projektorganisationen att man i förväg 

kan analysera kritiska sjukvårdsprocessers svagheter för att med analysen som underlag 

kunna vidta förebyggande åtgärder för att till fullo kunna utnyttja det framtida systemets 

potential.  

Empirin visar att den generella riskanalysen som är en del av projektanalysen inom ra-

men för EPJ förvaltningen analyserade endast kritiska kliniska processer och arbetsflö-

den där Craft systemet ingår. En sådan analys kompletterar inte riskbilden för Thorax 

när man endast säkerställer kritiska systemfunktioner i Craft men inte omvärderar verk-

samhetens kliniska processer så att kravspecifikationen för systemet kan förtydligas.  

Ash et al. (2007) redogör för att om man inte tar hänsyn till att analysera projektets mul-

tipla patientprocesser och operativa flöden riskerar ett nytt system resultera i oönskade 

effekter i form av icke planerat merarbete, nya arbetsflöden, oplanerat systembehov, ex-
tra kommunikation och ett nytt beroende till teknologin.  

Empirin visar att existerande operationsplaneringssystem Lotus Notes är starkt integre-

rat i metoder, arbetsrutiner, patient- och medicinska arbetsflöden. Inför ett systembyte 

har verksamheten inte tagit hänsyn till att modellera och simulera sina patientflöden för 

att analysera hur dessa processer samvarierar för en väl fungerande operationslogistik. 

En ytterligare risk gällande detta blir den tillförlitligheten man sätter till kritiska mätva-

riabler och utdata för systemet som kan härledas till de övergripande effekter man öns-

kar uppnå. Ett exempel är effektmål som organisationen önskar uppnå med det nya sy-

stemet i samband med ett effektivare utnyttjande av operationsresurser och en bättre 

sambandskontroll kring sena stryktider för en operation. Utan en djupare analys av hur 

dessa och andra mätvariabler hänger ihop med variationer vid utnyttjandet av opera-

tionsresurser, finns det en risk att man kan fokusera och mäta fel saker vilket i sin tur 

kan resultera i att fel saker blir gjorda i verksamheten när ett nytt system ska föras in. 

Sammanfattningsvis enligt Gruber et al. (2009), är en fullständig analys kring vilka ris-

ker som kan komma upp i samband med implementation av systemet en central del i 

projektarbetet. På grund av projektets kliniska kontext, kan det finnas riskzoner för pro-

jektet där effekterna av arbetet inte helt kan förutses via en analys. Täta iterativa plane-

ringsprocesser där man vid behov testar sig fram säkerställer att inga oönskade effekter 
uppstår.   

                                                

48 Detta är främst en multiplikator effekt av att EPJ förvaltningen genomförde en generell analys för att 

stödja den loka projektledningsgruppen. Den lokala projektledningen hade inte följt upp med en unik 

analys kring verksamheten. Både EPJ och Thorax underskattade vikten av att göra en genomgripande 

analys av verksamheten.  
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9.3 Design 

Enligt Gruber et al. (2009) definieras design som utveckling eller anpassningen av in-

formationssystemet till en klinisk miljö.  Rahimi et al. (2009) skriver att införseln av ett 

kliniskt informationssystem i en vårdmiljö kräver en viss återanpassning av verksam-

hetsområdets kliniska rutiner. På grund av dessa skillnader, behöver införandeprocessen 

av systemet, metoder, arbetsrutiner och integration av medicinska arbetsflöden kontinu-

erligt utvärderas, anpassas och integreras med systemet under projektets gång. Designen 

av det kliniska informationssystemet måste formas kring de unika behov, problem och 

mål som finns i den kliniska miljön (Berg, 1999; O’Carroll et al., 2003; Doolan et al., 

2003). Gruber et al. (2009) redogör i sin artikel för att krav kan uppkomma gällande an-

vändbarhet av kliniska data och att rätt variabler är definierade. Informationssystemet 

ska vara lätt att använda med hänsyn till antalet tangentnedtryckningar som behövs för 

att registrera data. Systemet behöver vara intuitivt utifrån arbetsprocesser och informa-

tionsflöden i den kliniska miljön, där skiftningar från en bildskärmsvy till en annan upp-

fattas som logiskt. Utöver detta, är det väsentligt att systemet är integrerat så att infor-
mationen endast registreras en gång i systemet men sedan används av många.   

Användbarhet är också en kritisk riskfaktor i relation till de multipla användare som 

finns inom organisationen. Personalens motstånd till det nya systemet tenderar att öka 

om arbetsuppgifter och processer relaterad till systemet avser något annat än att öka 

kvalitén på patientens vård. Överlag är det viktigt att det nya systemets fördelar har för-

ankrats och förståtts av alla som arbetar med systemet. Följaktligen, konstaterade man 

att en harmonisering mellan organisatoriska och individuella kliniska mål var av bety-

delse så att användbarhet motsvarar daglig praxis (Wager et al., 2000; Rahimi et al., 

2009). Tid, pengar och utbildning är därför också nödvändigt för såväl verksamhetsrom-

rådet som personalen till att verkligen kunna lära sig hur det nya systemet fungerar 

(Hersh, 2002;Burton et al., 2004; Rahimi et al., 2009). Enligt Malato & Kim (2004) och 

Enlund (2006) studie har detta visat sig vara ett problem för flera sjukvårdsområden när 

man inte tillräckligt involverar användare i utvecklings- och införandeprocessen av sy-

stemet samt att man enligt Berg (1999) efter uppgjorda tidsplaner skyndar på ett bredd-

införande innan användbarheten är helt säkrat. Enligt Gruber et al. (2009) kan detta på-

verka resultatet av projektet, när man inte har tillräckligt många iterationer mellan pla-

nering och analys för att kunna säkra design och användbarheten av systemet. 

Empirin visar att i samband med anpassningen av systemet till Thorax verksamhet, har 

projektledningen haft tre möjligheter att kunna anpassa designen av systemet. En under-

sökning görs om det går att förändra systemets parametrar för att kunna anpassa sig till 

verksamhetens krav. Om detta inte fungerar undersöker man om verksamhetens proces-

ser kan anpassa sig till systemet. Sist, beställer man ändringar hos programleverantören 

Cambio i form av programändringar för att systemet ska kunna prestera enligt verksam-

hetens krav. Systemet Craft uppvisade i början av projektet många tekniska fel i modu-

len. En del fel hittades när systemet testkördes hos EPJ förvaltningen. Andra fel hittades 

först när implementationen för själva piloten startades, där det löpande dök upp fel. 

Ändringar i mjukvaran tar tid, där förändringar i mjukvaran kan vara större än man tror. 

Delvis kan ändringens typ kräva att Cosmic stängs ned vilket man inte kan göra hur som 

helst. Risken i samband med kontinuerliga förändringar i systemet Craft, gör det nöd-

vändigt att kunna förstå hur ändringarna kommer påverka systemets arkitektur, det kli-

niska arbetsflödet och vilka variationer dessa ändringar kan resultera i vid planeringen 

av olika patientflöden. När det gäller användbarheten för systemet, kan detta skapa pro-
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blem för systemets operativa funktioner att kunna leverera pålitlig utdata i form av kor-

rekt produktionsstatistik och utdata som olika användare i organisationen behöver få för 

månads, tertial och årsrapporter. I effektanalyser av systemet, prognostiseras att syste-

met så småningom förväntas att prestera enligt förväntan för samtliga delprocesser vil-

ket skapar ytterligare risker.  

 

De risker som Gruber et al. (2009) nämner är risker som kan komma upp i form de stra-

tegier som formuleras för användning av systemet.  

Empirin visar att en falsk säkerhet kan skapas i takt med de strategier som ska utvecklas 

när man endast fokuserar på systemets delprocesser. Istället ökar risken gällande syste-

mets övergripande prestanda att kunna nå effektmål som till exempel en förkortning av 

operationsköer och ett bättre utnyttjande av tillgängliga operationsresurser. Anpassning-

en till systemet har inte kunnat lösas genom att löpande integrera metoder, arbetsrutiner 

och medicinska arbetsflöden där man utvecklar en förståelse för hur olika processer kan 

samvariera. En förklarande orsak till många av problemen är att Cambio ursprungligen 

vid utvecklingsprocessen inte tog höjd för Thorax komplicerade verksamhet. Mjukvaran 

baserade sig på fel arbetsmodeller vilket gjorde att verksamhetens kliniska processer 

inte kunde anpassa sig till systemet på grund av tekniska problem. För att kunna åstad-

komma kostnadseffektiva förändringar, har projektledningen i flera omgångar försökt 
att använda sig av ”Workarounds” för att få modulen att fungera.  

Enligt Lorenzi et al. (1997) stipuleras att sådana problem kan bli större än man tror då 

det lätt kan uppstå en dominoeffekt med tanke på hur sjukvårdens mikroprocesser är or-

ganiserade och länkade med varandra och med meso systemet (Nelson et al., 2007). Ett 

problem som lämnas olöst, kan mycket väl leda till ett annat problem och i sin tur till ett 

annat som till slut leder till att projektet försenas eller stannar upp. I detta läge visar det 

sig enligt Gruber et al. (2009) utifrån effekterna nedströms i projektlivscykeln att pro-

blem borde föranlett en fortsatt planeringsprocess. Detta för att kunna undvika en fort-

satt dominoeffekt med löpande krav från organisationen över ständiga anpassningar i 

konfiguration och system för att kunna nå en harmonisering mellan systemet och daglig 

praxis (Rahimi et al., 2009). Dominoeffekten behöver också stå i relation till planering 

av projektets kostnader och design då det perfekta kliniska informationssystemet enligt 

Lorenzi et al. (1997); Kaihara, (1998); Rashbass, (2001); Ljunghall, H. (2011), 3. Inget 
byte aktuellt inom överskådlig tid. Ronden, 8-15 inte existerar än.   

Trots dessa dominoeffekter med att kunna säkra designfasen av projektet har löpande 

ändringar i designen fortsatt och i enlighet med Gruber et al. (2009) även gett effekter 
nedströms vid implementation av systemet.  

9.4 Implementation 

Själva sättet för hur ett kliniskt informationssystem kan föras in i en organisation, kan 

också ha en avgörande betydelse för om organisationen kommer lyckas med sitt projekt. 

Davies (2002) redogör för att det finns tre större sätt för att kunna implementera ett sy-

stem i en organisation. För komplexa sjukvårdsorganisationer där medicinska arbetsflö-

den kontinuerligt behöver utvärderas, anpassas och integreras med informationssyste-

met (jämför Rahimi et al., 2009), leder det till att en hybrid implementation alltid är att 

föredra. En hybrid implementation i faser gör att varje patientflöde kan modelleras och 

simuleras för att kontrollera funktion, tid och kostnader för ett projekt. Implementation-

sarbetet stör därmed inte organisationens existerande arbetsbörda kring den kliniska 
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vardagens krävande uppgifter och ansvaret för patienters liv och hälsa (jamför Baus, 

2004). Davies (2002) beskriver att en hybrid implementation kännetecknas av ett mer 

evolutionärt arbetssätt. Författaren argumenterar för att detta inte behöver stämma, utan 

att man enligt Gruber et al. (2009) redan i planeringsfasen kan ha ett strukturerat arbets-

sätt med tester genom att modellera och simulera patientflöden för varje del i en opera-

tionsprocess innan man steg för steg går vidare med projektet. Författaren argumenterar 

för att ifall teknologin visar problem (jämför Lorenzi et al., 1997) på ett tidigt stadium, 

kan simuleringar och modelleringar av flödet kombinerat med tekniska analyser vara 
den enda möjligheten för att undvika risker och negativa effekter nedströms i ett projekt.  

Gällande parallell implementation, argumenterar författaren för att en projektledning 

endast bör genomföra en parallell implementation av informationssystemet om denne 

via riskanalyser och strategiska planer i projektets planeringsfas kan bevisa att en fram-

gångsrik införsel kan säkras
49

. Oförutsedda konsekvenser (jämför Ash et al., 2007) kan 

annars leda till att organisationen tyngs ner av arbetsbördan att försöka avsluta patient-

flöden i ett informationssystem som inte riktigt fungerar.  

Empirin visar oss att Thorax har genomfört en parallell implementation den 8 mars 

2013. Medlemmar från projektledningen har behövt åka ut på ”brandkårsutryckningar” 

för att kunna lösa problem i samband med konfigurationsmanagement eller begäran på 

systemändringar. Oförutsedda konsekvenser från implementationen skapar risker gäl-

lande tillgänglig support och vilka underhållsaktiviteter man ska satsa på som ska leda 

till framtida systemuppgraderingar från leverantören. Kortsiktiga lösningar på problem 

som dyker upp kan bli relativt kostsamt för hela projektet ifall man inte lyckas utreda 

dess långsiktiga effekter. Problem med systemet har lett att Thorax har tagit en paus i 

implementation och gått tillbaks till sitt back up system Lotus Notes.
50

 

Sammanfattningsvis, varje organisation skapar unika problem och frågeställningar om 

hur en implementation ska genomföras (Berg, 1999), och en framgång eller ett miss-

lyckade är relativt till varje klinisk organisationsmiljö. Projektplaner bör anpassas efter 

varje organisations takt att kunna vänja sig till det nya systemet, istället för att man efter 

uppgjorda tidsplaner organiserar ett breddinförande för flera organisationer (Berg, 1999; 
jämför Enlund, 2006).  

9.5 Förändringar i organisationsstrukturen 

Eftersom ett kliniskt informationssystem förändrar sättet som medicinsk data registreras 

och lagras (Wager et al., 2000), kan systemet ha en betydande påverkan på organisa-

tionsstrukturen och dess kliniska processer. Förbiser man detta faktum, är det alldeles 
säkert att en implementering kommer att misslyckas.  

Empirin visar att systemet Craft är tänkt att vara en bättre mjukvara än Lotus Notes ut-

ifrån att medicinsk data endast behöver registreras en gång. Det är också helt klart att 

systemet kommer ha en betydande påverkan på organisationsstrukturen och dess klinis-

ka processer. Förklaringen till detta är bland annat för att Craft fördes in med motivet att 

kunna producera underlag för utdata som kan användas för en effektivare verksamhets-

styrning. Systemet Craft är ett verktyg för att etablera en ny process för att kontinuerligt 

förbättra organisationens medicinska och administrativa verksamhet. För att kunna 

                                                

49 Detta är nödvändigt för att framtida projekt inte ska spräcka budget och bli onödigt kostsamma  
50 Se bilaga 2 protokoll den 2 maj 2013  
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åstadkomma nödvändiga förändringar för en bättre effektivitet, kan man inte under någ-

ra omständigheter kompromissa över de åtgärder som behöver genomföras längs orga-
nisationen.  

Faktum är att det organisatoriska arbetet för implementation av ett kliniskt informa-

tionssystem i vissa fall är ännu viktigare än dess tekniska komponenter (Lorenzi et al., 

1997). Det nya systemet förändrar arbetsrelationer mellan personal, läkare och sjukskö-

terskor (Berg, 1999), som kan leda till positiva effekter utifrån sättet hur sjukvårdsper-

sonalen dagligen interagerar med varandra för att leverera en bättre vård. Därför är det 

centralt att kunna förstå förändringar i den organisatoriska strukturen och hur den kom-

mer påverka en framgångsrik implementation (Wager et al., 2000). I samband med för-

ändringen i organisationsstrukturen, är det av betydelse att designen av det nya systemet 

alltid är i balans med de förändringar som genomförs (Lorenzi & Riley, 2000). En dålig 

design av systemet, kan leda till en försämrad implementation då systemet inte är till-

räckligt praktiskt användbart för det kliniska vardagsarbetet (Berg, 1999; Kuhn & 

Giuse, 2001; jämför Malato & Kim, 2004). 

Empirin visar att detta kan skapa problem eftersom man hos Thorax fortfarande anser 

att det är systemet som ska anpassa sig till organisationens verksamhet vilket skapar ris-

ker när man behöver hantera framtida förändringar i organisationsstrukturen. Målet är 

att kunna nå en anpassning och harmonisering med systemet Craft parallellt med att or-

ganisationen kan samla en bättre erfarenhet kring hur den egna operationslogistiken 

fungerar. Först när dessa steg har genomförts, kan man börja förstå om organisatoriska 

och tekniska förändringar i Craft är i balans med varandra. Om förändringarna inte är i 

balans med varandra, är det lätt att ett fel kan skapa andra följdfel som inte går att förut-

se. 

För att motverka detta, behöver användarna vara den drivande kraften till de 

förändringar som sker utifrån ett kliniskt perspektiv, så att de inte känner sig hotade av 

förändringarna. Det finns en kritisk relation mellan organisatoriska och tekniska 
förändringar (Berg, 2001).  

9.6 Teknologi  

Ett framgångsrik kliniskt informationssystem kan aldrig sporra till förändring i en kli-

nisk miljö. Istället, är det professionen som använder informationssystemet som är de 

drivande krafterna för en lyckad eller en misslyckad implementation (Lorenzi et al., 

1997; Lorenzi & Riley, 2000; Kuhn & Giuse, 2001). Därför, kommer tekniska funktio-

ner i sig inte att garantera en framgångsrik implementation (Hersh, 2002; jämför Mala-

to, Kim, 2004). 

 

Enligt empirin har det beskrivits att Craft har haft en del begränsningar. Systemet ut-

vecklades delvis med fel antaganden kring de arbetsmodeller som finns för anestesi och 

operation. Utöver det saknar verksamheten en del kompletterande submoduler till Craft. 

Trots dessa begränsningar, anser verksamheten i princip att teknologin motsvarar beho-

ven för en operationsprocess informationsförsörjning, eftersom all informationsöverfö-

ring sker elektroniskt och endast behöver registreras en gång och att en tydligare verk-

samhetsstatistik kan tas fram
51

, så anses Craft rent teoretiskt vara en bättre teknisk 

                                                

51 Via Cosmic Intelligence databas  
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mjukvara än Lotus Notes.  Emellertid, ju komplexare samband det finns mellan en or-

ganisations logiska funktionsflöden och medicinska parametrar desto mer ökar kravet 

på att teknologin kan anpassas till de unika behov, problem och mål som finns i en kli-

nisk miljö som Thorax. En mjukvaruteknologi som enligt en teknisk specifikation inte 

är tillräckligt väl i balans med de arbetsmodeller som finns i en specifik klinisk miljö, 

riskerar redan i planeringsfasen av projektet att förorsaka problem och misslyckas. För 

många tekniska fel kommer att skapa dominoeffekter i verksamheten. Parallellt med att 

verksamheten inte lyckas återanpassa sina kliniska processer till systemet, fortsätter or-

ganisationen att kräva ändringar i system och konfiguration i syfte att kunna nå en har-

monisering mellan systemet och daglig praxis. Dessa svårigheter kan leda till en övertro 

till att vilja allokera mer resurser för att lösa problem i ett projekt som med hög sanno-

likhet kan leda till ytterligare förseningar och problem att nå framgång. För att säkerstäl-

la en framgång, krävs det redan i planeringsfasen att man kan göra en teknisk riskanalys 

kombinerad med simuleringar och modelleringar av organisationens flöden. En teknisk 

riskanalys tjänar som ett underlag för att kunna avgöra om leverantören klarar att göra 

funktionella och kostnadseffektiva rättningar inom projektets ramar. 

 

Sammanfattande reflektion kring teori  

 

Det finns ingen teori som lyckas förklarar alla sjukvårdssystem och dess subsystem i en 

klinisk kontext. Teoribildning kring sjukvårdens mikroprocesser uppnår inte sin fulla 

potential. Analysen av empirin antar bitvis en induktiv roll där författaren fortsätter att 

teoretisera och förklara införsel av ett informationssystem på ett sätt som känns riktigt 

för Thorax kliniken.  
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10 Diskussion 

10.1 Finalitetssamband  

Syftet med kapitlet är att via induktion härleda hur det reella systemets komponenter ar-

betar tillsammans för att nå finalitet. Finalitet innebär i detta fall att se på hur projekt-

ledningen och det reella systemet ändamålsenligt arbetar tillsammans för att reducera 

risker under ett projekts livscykel (jämför Arbnor & Bjerke, 1994). Risker uppstår vid 

informationsasymmetri mellan införselprojektet och det reella systemets olika kompo-

nenter (jämför Gruber et al., 2009; Rahimi et al., 2009). Riskreducering i samband med 

funna risksamband i systemet testas utifrån antagandet att om rätt implementationsme-

todologi tillämpas för att reducera riskindikatorer i olika faser av ett projekt; nås en 

överensstämmelse mellan projektet och det reella systemet som ska underlätta ackumu-

lation av kunskap för införsel och adoption av informationssystemet (jämför Rahimi et 

al., 2009; Arbnor & Bjerke, 1994). 

 
Nedan listas olika risksamband som kan komma upp under ett projekts olika faser.  

Planeringsrisker i organisationen – ledning och projektplanering  

En medicinsk verksamhet behöver komma underfund med hur deras egna strategier, 

operativa funktioner och processer fungerar för att ett nytt system ska anpassas till or-

ganisationen (jamför Rahimi et al., 2009).  Införselprojekt av ett kliniskt informations-

system behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv (Rahimi, 2008) där man i förväg plane-

rar med iterativa och täta användardrivna planeringsprocesser som löpande följs upp 

(Gruber et al., 2009). 

Analysrisker kring kravspecifikation, organisation och teknisk design - påverkan  

I projektets analysfas ligger fokus på att analysera kritiska riskfaktorer i organisationen 

för att löpande upptäcka unika brister och svårigheter i verksamheten (jämför Baus, 

2004). En analys av kritiska riskfaktorer kan aldrig vara heltäckande, eftersom sjuk-

vårdsorganisationer inte kan sättas i ett standardiserat sammanhang (Berg, 1999). Lik-

väl, skapar en detaljerad analys ett första underlag för att bedöma om organisationens 

strategiska mål kan nås med det nya systemet (jämför Rahimi et al., 2009). Analysen är 

sedan en löpande process i projektarbetet för att bedöma vilken påverkan systemet 
kommer ha på organisationen (jämför Gruber et al., 2009).   

Tekniska risker med design – bedömning   

För medicinska verksamheter där det för operationsplaneringsprocessen finns ett kom-

plext samband mellan medicinska parametrar och logiska funktionsflöden i verksamhe-

ten, är det avgörande att designen av det kliniska informationssystemet formas kring de 

unika behov, problem och mål som finns i den kliniska miljön (jämför Berg, 1999; 

O’Carroll et al., 2003; Doolan et al., 2003). Om användbarhetsfrågan för ett nytt system 

inte kan lösas under en överskådlig tid, kommer fel i design att skapa dominoeffekter av 

tekniska problem upp- och nedströms i ett projekt vilket riskerar att implementationen 

av projektet misslyckas med ökade kostnader som följd (jämför Lorenzi et al., 1997). 

För att en komplex medicinsk verksamhet överhuvudtaget ska kunna uppnå de övergri-

pande effektmål med ett nytt klinisk informationssystem, är det avgörande att kunna tes-

ta sig fram genom att modellera och simulera verksamhetens patientflöden i varje steg 
av operationsplaneringsprocessen (jämför Gruber et al., 2009). 
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Organisationsrisker med implementation – åtgärder   

Lyckas en medicinsk verksamhet att lösa design- och användbarhetsfrågan, rekommen-

deras alltid en hybrid implementation av informationssystemet för att inte störa den lö-

pande kliniska verksamheten (jämför Davies, 2002; Baus, 2004). Generellt, ju kom-

plexare samband det finns mellan en verksamhets logiska funktionsflöden och medi-

cinska parametrar, desto högre krav ställs det på en tydligare implementationstruktur för 

projektet med iterativa planeringsprocesser för att kunna underlätta en anpassning mel-

lan systemet och organisationen (jämför Gruber et al., 2009). Endast i undantagsfall re-

kommenderas en parallell implementation av ett nytt informationssystem, om projekt-

ledningen med planer och analyser under strikt ansvar kan bevisa att införsel av ett in-

formationssystem kan genomföras utan nämnvärda problem för verksamheten. Ifall 

oförutsedda problem dyker upp i organisationen, behöver projektledningen stanna upp 

och planera på nytt för att undvika risker som kan fortplanta sig nedströms när informa-

tionssystemet tas i bruk (jämför Gruber et al., 2009). Utifrån ett processperspektiv, kan 

en sjukvårdsorganisation delas in i två typer av sjukvårdsprocesser. Operativa funktio-

ner och processer som relaterar till organisationens infrastruktur (Rahimi et al., 2009). 

Eftersom organisationens infrastruktur vid en implementation kan nå effektivitet i dess 

delprocesser i form av en effektivare administration och en tydligare verksamhetsstati-

stik för de data som det nya systemet registrerar, är det av vikt att kunna analysera de 

styrkor och svagheter över vad systemet kan åstadkomma gällande organisationens ope-

rativa processer. Detta för att kunna effektrealisera vad olika medlemmar i en ledning 

värdesätter gällande verksamhetsstyrningen (jämför Gruber et al., 2009; Kellerman & 

Jones, 2013). 

10.2 Metodreflektion  

Vald metod – systemsynsättet har varit mycket lämpligt för vald problemformulering 

och syfte.  

Enligt systemsynsättet är det betydligt svårare att välja den korrekta tekniken för datain-

samlingen i förhållande till undersökningsområdet. Detta gäller framförallt för extremt 

komplexa sjukvårdsmiljöer. Arbetet kartläggs under undersökningens gång där tilläm-

pandet av metodiska procedurer anpassas och finslipas till att bli metoder som ska an-

vändas för den specifika undersökningssituationen. Ofta kan författaren i samband med 

studien först efteråt avgöra kvalitén på undersökningsdata och vad som saknas. För för-

fattaren gäller det att successivt beskriva forskningsobjektets mening, såsom det fram-

träder för författaren på objektets egna villkor för att kunna uppnå kunskap inom de tol-

kande ansatserna. Författaren önskar betona att en studie av det här slaget antar en mer 

pragmatiskt hållning, där redovisning av fallet sker utifrån en ståndpunkt som känns vä-

sentligt och riktigt. Det avgörande är vad man kan använda resultaten till utifrån prak-

tiska insikter. Ur ett vetenskapligt perspektiv är detta både systemsynsättets fördel och 

nackdel för en studie inom sjukvården, då den utifrån de tolkande ansatserna av syste-

met helt vilar på författarens målbild, bakgrund, erfarenhet och skicklighet som sedan 

korsvalideras av respondenterna i undersökningen.   
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11 Avslutning   
 

Traditionella projektmodeller kan anses som otillräckliga för att hantera risker vid för 

införsel av ett kliniskt informationssystem inom en sjukvårdsorganisation. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka risksamband som kan bidra till en trög användning av ett 

kliniskt informationssystem (se kapitel 1.4). En trög användning resulterar i en sämre 

anpassning av systemet inom organisationen. 

 

Följande forskningsfråga har varit aktuell för undersökningsobjektet: vilka är de riskin-

dikatorer och dess effekter som kan förekomma under ett projekts olika faser fram till 

implementation?  

 

En fallstudie användes som metod i studien för att undersöka hur projektledningen 
uppmärksammade risker under en projektlivscykel olika faser.  

11.1 Slutsats 
 

Studiens slutsats är att förberedelse och planering inför implementation av ett kliniskt 

informationssystem bör ses utifrån ett helhetsperspektiv. En medicinsk verksamhet be-

höver komma underfund med hur deras egna strategier, operativa funktioner och pro-

cesser fungerar. En omfattande förberedelse med iterativa planeringsprocesser och ana-

lys innan implementation är nödvändigt för att bedöma om organisationens strategiska 

mål kan tillgodoses. Å andra sidan, att allt för ensidigt fokusera på tekniken skapar ris-

ker i organisationen. Implementation inom sjukvården är en komplex process. Oförut-

sedda problem kan hända under ett projekts faser, vilka behöver hanteras rätt för att 

undvika risker som fortplantar sig nedströms.
52

   

11.2 Reflektion  

Varierande komplexitet inom sjukvårdsorganisationer skapar ett problem gällande in-

försel av nya kliniska informationssystem på grund av att anställda medicinare och per-

sonal inom vården är experter på att administrera och vårda den enskilde patienten. 

Emellertid, kommer det krävas ett helt nytt verksamhetskunnande inom vården som bi-

drar till en ökad förståelse för hur multipla patientprocesser samverkar för en effektivare 

vårdlogistik. Denna typ av kunskap kommer att efterfrågas i syfte att till fullo kunna ut-

nyttja den framtida informationsteknologin. Studien skapar ett evidensbaserat underlag 

för chefer och beslutsfattare inom vården för att kunna förstå vilket arbete som behövs 
för att implementera ett kliniskt informationssystem.  

11.3 Förslag till fortsatt forskning  

Många frågor är fortfarande olösta kring implementation och speciellt dess effekter 

kring hur sjukvården ska realisera investeringar i nya system. Epidemiologiska föränd-

ringar i befolkningsstrukturen och stigande vårdkostnader gör att sjukvården tjänar på 

                                                

52 Slutsatsen för detta arbete bildades innan EPJ förvaltningen för Landstinget i Uppsala län beslutade att 

pausa projektet för införseln av systemet Cosmic Craft hos Thorax kliniken. Givet empirin för fallet be-

håller slutsatserna sin giltighet. Däremot är det mycket möjligt att EPJ förvaltningen och projektled-

ningen för Craft kommer ändra sina strategier för införsel av informationssystemen vilket till slut kan 

leda till ett annat resultat för Thorax kliniken som ligger utanför den här studien. 
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en mer integrerad och systematiserad vårdprocess. Teknikutvecklingen tvingar därför 

dagens verksamhetschefer inom sjukvården att använda sig av tekniken för att kunna 

bedriva en effektivare sjukvård. Många landsting är medvetna om den enorma potential 

som finns att kunna producera en kostnadseffektivare sjukvård (producera mer med 
oförändrade eller mindre resurser), utan att behöva göra avkall på kvalitet och personal.  

Mycket av forskningen som har presenterats i denna uppsats har varit grundforskning 

för att kunna förklara och hantera paradigmskiften i sjukvården (övergången från pap-

persjournal till elektronisk journal) och de första standardiserade kliniska informations-

system. Forskningen uppfyller inte sin fulla potential för kunskapsutveckling och teori-

byggnad kring implementation och vårdlogistik. Sjukvårdsorganisationers varierande 

komplexitet skapar en metodproblematik för forskningen då resultaten inte alltid kan 

generaliseras utan vissa antaganden. Försök från forskare att låna modeller från närings-

livet för att kunna förklara sjukvård utifrån dess multidimensionella verklighet är inte 

alltid fruktbart. Även om femtio procent av sjukvården kommer lyckas med att imple-

mentera ett nytt kliniskt informationssystem inom organisationen, finns ett tydligt 

forskningsbehov. Forskningsbehovet inom klinisk implementation är att bättre kunna 

förstå vilka åtgärder som krävs för effektrealiseringen av stora integrerade informations-
system. 
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Bilaga 1 Systemkartläggning Thoraxkirurgi och Anestesi 

Sammanfattning datainsamling:  

 

Intervju 2012-12-21 – H. Näslund EPJ verksamhetschef  

Intervju 2013-01-11 – C. Hillborg IT förvaltningsledare MSI 

Intervju 2013-01-28 – I. Söderlind/B. Klasman OP ssk Thorax 

Intervjumöte 2013-01-21 – E. Haldén Projektledare Cosmic Craft  

Intervjumöte 2013-02-11 – E. Haldén   

Intervjumöte 2013-04-11 – E. Haldén    

 

Personlig kommunikation 2013-04-12 – O. Bergdahl MSI  

Personlig kommunikation 2013-01-23 – 2013-04-12 – E. Haldén  

Personlig kommunikation 2013-03-01 – G. Enlund via E. Haldén  
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Intervju 2012-12-21  

Projektet Craft och undersökningsobjektets miljö  

 

Intervju Näslund, Hans, LRC och dåvarande chef för EPJ förvaltningen i Uppsala 

Införselprojektet Craft diskuterades  

Önskemål kring att kunna förstå nytta och effekt av ett nytt system.  

Öppna frågor kring projektet Craft och aktuellt undersökningsobjekt Thorax kliniken 

 

Huvudfrågor:  

 

- Hur ser nuläget ut?  

- Vilka planer och funderingar har man haft?  

 

Intervju 2013-01-11, Personlig kommunikation 2013-04-12   

Bakgrundsinformation kring operationsplanering och Lotus Notes  

 

Hillborg, Charlotta, IT förvaltningsledare hos MSI avdelningen Akademiska sjukhuset 

Öppna frågor kring operationsplanerings systemet Lotus Notes och dess syfte. Rekvire-

ring av operationsplaneringshandboken Lotus Notes som bakgrundsinformation. 

 

Huvudfrågor: 

 

- Vilka arbetsuppgifter har du?  

- Hur ser informationsflödet ut mellan MSI och Thorax 

-  

Personlig kommunikation 2013-04-12 

Hej Mark!  

Jag har varit i samtal med Mats Andersson som tidigare arbetade som utvecklare på 

Akademiska. Det är Mats som i all väsentlig mening byggt operationsplaneringen för 

Thorax under åren 2007-2012.  

Operationsplaneringen för Thorax, utvecklat i Notes/domino, togs i bruk mot slutet av 

2007.  

Verksamheten är nationell och har patienter utanför länet. Innan införandet av opera-

tionsplanering i Notes/domino hade Thorax svårt att få en bra översikt. Det var den 

främsta orsaken till att lösningen blev kundanpassad.  

I en andra utvecklingsfas så gick Thorax i bräschen nationellt. Operationsplaneringen 

utökades till att omfatta ett stöd över under operation. En monitor utanför operationssa-

larna kopplad till lösningen visar de olika faserna under en operation och vilken status 

det är för respektive operationssal.  

En ytterligare utvecklingsfas som varit löpande med tillägg ungefär varje halvår har om-

fattat uppföljning och enklare statistikuttag.  

Sammanfattning:  
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Operationsplanering har vuxit i omfattning. Från den första versionen för hantering av 

planering till kommande versioner som omfattar även pågående operationer och stati-

stikmöjligheter.  

Notes/domino är flexibel plattform och kan möjliggöra nästa vilka kundanpassningar 

som helst.  

Hör av dig om det är några fler specifika frågor som du undrar över. Jag ska göra mitt 

bästa för att försöka besvara dem. Jag kommer troligtvis vara beroende av Mats Anders-

son för att kunna besvara frågorna.  

 

Hälsningar / Best regards 

Olle Bergdahl 
 

Intervju 2013-01-28  

Kartläggning administrativ operationsplanering  

 

Gemensam intervju med öppna frågor där Söderlind, Inger, OP SSK för verksamhets-

området Thorax kirurgi & anestesi och Klasman, Barbro, OP SSK för verksamhetsom-

rådet Thorax kirurgi & anestesi redogör för deras operationsplaneringsprocess.  

 

Huvudfrågor: 

- Hur ser er process ut gällande operationsplaneringen från början till slut?  

- Hur ser informationsflödet ut gällande prioritering av patienter inför en opera-

tion?  

 

Löpande Personlig kommunikation 2012-12-21 – 2013-05-14 
Datainsamling projektinformation för projektets olika faser fram till implementation  

 

Intervjumöten med öppna frågor och personlig kommunikation med Haldén, Eric, Do-

cent och projektledare för Craft operationsplaneringssystem. Öppna frågor ställdes där 

Uppsala läns landstingets offentliga projektplan 2012-05-12  korsvaliderades mot de ef-

fektmål som finns stipulerad för det nya systemet Craft.    

 

Intervjumöte 2013-01-21   

Protokollanteckningar 21/1 Craft- Klinisk kick off för ex-jobb 

 

Hej Eric  

Stort tack för ett trevligt möte.  

Kommer föra anteckningar efter varje möte, så att allt sker strukturerat för att undvika 
missförstånd. 

Allt du säger behöver kanske inte dyka upp i undersökningen, men har också ett stort 

värde som bakgrundsmaterial för att kunna öka träffsäkerheten i analysen och precisio-
nen gällande följdfrågor. 
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Bakgrundsmaterial som flödeskartor från Enköping, och eventuell bakgrunds dokumen-

tation kring Craft är bra och hjälper en att snabbt kunna skissa undersökningsområdet 
och förstå olika dimensioner.  

Då vi nu känner varandra, har jag inga problem att kunna stämma av med dig komman-

de frågor skriftligen i form av olika enkät formulär för insamlade av kvalitativ data och 
för att kunna ställa följdfrågor.  

Du kommer ser hur jag tänker, och är jag någon gång ute och cyklar gällande undersök-

ningsdesign eller där du undrar hur jag har tänkt kan vi prata om det.  

Undersökningen jag gör, tangerar mycket existerande och framtida tankar kring proces-

ser som du har, då du och alla andra chefer på olika avdelningar kontinuerligt utvecklar 

och designar process strategier gällande flödet.  

Du är också övertygad att du kommer få ett följduppdrag med att utvärdera nyttan / för-

ändringen gällande införseln av Craft modulen, och då skadar det inte att någon annan 

innan har konkretiserat  tankar och samlat ihop en hel del data kring detta.  

Bakgrundsdata:  

Ett av projektmålen med Craft är att kunna få rätt utdata – produktionssta-
tisk/verksamhetsstatistik och exempelvis effektivitetsvariabler som  

- Operationstid  

- Resursutnyttjande  

- Ställ tider för ny operation  

- Sena strykningar  

- Söktid för information  
Utgångspunkt för undersökningen Nuläge:  

Är att börja kartlägga informationslogistiken och avgränsa sig för operationsprocessen 

hjärta på Thorax avdelningen (700-750 operationer / år). Det är den processen som drar 

mest resurser gällande fysiska materialflöden och interaktion med systemet gällande in-

formation. 

Intervjumöte 2013-02-11   

Genomgång bakgrundsinformation om hur skärmdumpar i Craft ser ut 

 

Intervjumöte 2013-04-11 

 

Öppna frågor baserade på teori   

 

1. Vilket slags stöd utgår det från verksamhetschefen för att stödja personal och 

projektledning inför det nya systemet Craft?  

2. Vilka justeringar görs inom organisationen för att kunna uppnå en samstämmig-

het med systemet?  

3. Genomför det (eller kommer det genomföras) kontinuerliga uppföljningar av 

kliniska rutiner som kommer ha en betydelse för Craft?  

4. Hur pass väl är Thorax kliniska rutiner kartlagda?  

5. Hur pass väl anser man att systemet kommer kunna producera tillförlitig data 

inom olika områden?  
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6. Har ett tvärfunktionellt samarbete byggs upp mellan olika användargrupper för 

att bygga upp en erfarenhet kring tillförlitligheten av systemets funktioner?  

7. Utifrån systemets parallella införande, har det i tidsplaner gemensamt kunnat de-

finieras en övergångsperiod till när det kan anses att systemet Lotus kan överges 

till förmån av Craft?  

 

 

 

Personlig kommunikation 2013-01-23 

Ang. Ytterligare precisering av syftet Craft / undersökningsdesig - Thorax kirurgen // 

Tankar  

Hej och tack för intressant mejl! 

 

Även om jag inte är familjär med alla termer och begrepp du använder, så tycker jag att 

ditt projekt verkar relevant och har möjlighet att ge oss värdefulla resultat. 

 

Input är för för mig värden på de komponenter (sökord) som ingår i de mallar som an-

vänds i Craft modulen. 

Vi är i slutfasen med att definiera alla komponenter i en katalog som skall gälla i Craft. 

Det är en stor katalog med upp emot hundra komponenter. 

Allt som registreras i Craft hamnar i Cosmic intelligens och därifrån kan UT-data av-

delningen bygga de rapporter som önskas. 

Hälsningar 

Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

Personlig kommunikation 2013-01-23  

Ärende: Ytterligare precisering av syftet Craft / undersökningsdesig - Thorax kirurgen // 

Tankar  

Hej Eric  

  

Allt väl? 

  

Jag har funderat lite mer på vad du har sagt.  

Då det är en tanke resa jag behöver göra utifrån studenten som lär sig, och som till slut 

gör ett aktivt bidrag till verksamheten. 

Bortsett från avgränsningen gällande området Thorax – hjärtoperationer, kommer jag 

behöva avgränsa mig ytterligare för att producera en bra teoretisk referensram som jag 

kan analysera en aktuell förändring / problem kring. Metodiskt blir det annars för stort., 

då jag har andra förutsättningar som utomstående. Kände det utifrån dina utsagor. 

Jag reagerade på en del saker du nämnde medvetet eller omedvetet:  

  

All form av logistik undersökningar utgår utifrån syftet att optimera och / eller förbättra 

flödet mellan A till B  för individ och organisation.  
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I samband med införsel av Craft nämnde du att projektet fokuserar en stor del kring 

Output i processen. Dvs. att Craft ska producera intressant verksamhetsstatistik som  

  

Ø  Operationstid  

Ø  Resursutnyttjande  

Ø  Ställ tider för ny operation  

Ø  Sena strykningar  

Ø  Söktid för information mm  

  

Samtidigt har jag tänkt en hel del kring det elektiva patientflödet utifrån vår diskussion. 

Patienter som läggs in för en Thorax operation är redan dåliga.  

  

Dvs hela flödet styrs av logistiska funktionsflöden som skiljer sig en hel del från en or-

ganisationsprocess som behöver kombineras utifrån en patients personliga upplevda be-

hov.  

Visserligen finns en del personlig interaktion mellan läkare och patient och administra-

tiv personal för bedömning av operation, men i takt med att patienten väntar på  station 

50B så är flödet frågan om koordination och planering i en trång sektor och ha en bra 

management kring olika operationsteam. Patienten har redan lugnande medel i sig när 

han/hon rullas i operationssalen, om denne inte redan sover då en del tvättning och rak-

ning också sker innan operation. 

Om du instämmer, upplever jag därför att systemen och operationsprocessen är mycket 

linjär och liknar som en produktionsprocess på ett industriföretag.  

Önskat resultat blir en patient / ”produkt” som har klarat livhanken och som är botad al-

ternativt har en högre livskvalitet kring att ha en fungerande hjärta.  

  

Så om du fokuserar på output i Craft, då behöver input stämma: 

  

Det man kan kartlägga utifrån NOTES är upplevda problem i samband med samordning 

och planering av hjärtoperationer.  

Problem som till slut har blivit så vanliga för dig och alla andra att man knappt reflekte-

rar över det och har lärt sig tackla detta. I samband med införsel av COSMIC Craft har 

du möjlighet att lyfta upp dessa problem för ett bättra flöde och process. 

  

Exempel på möjliga upplevda problem i nuvarande NOTES flödet:  

  

Ø  Koordination inom stor organisation  

Ø  Registrering (bearbetnings tid) i menyer  

Ø  Säkerhetsproblem (som du nämnde) 

Ø  Schemaläggnings problem / resursutnyttjande  

Ø  Väntelista  

Ø  Icke produktiv tid 

Ø  Brist på resurser  

Ø  Operationsteam / Managementproblem  

Så när man tar fast på upplevda och omedvetna problem i flödet, kan man sen utifrån ett 

urval av INPUT variabler se hur man kan effektivisera flödet och få ut de variabler du 

vill ha ut från CRAFT.  
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För du har alla dessa rutiner, omedvetna och medvetna problem som man bara har lärt 

sig hantera i samband med NOTES för att det ska funka längst hela flödet.  

  

Utifrån dessa INPUT variabler kan man om man vill sedan säkert avgränsa studien yt-

terligare, men det är en avvägning utifrån data jag kan få ut från undersökningsenkäter 

vi kommer överens om  

där vi får fram en undersökning som har ett akademiskt /vetenskapligt värde och eller 

där vi kan få fram något som också har ett praktiskt värde för dig i projektet. 

  

Hur som helst, teorin jag skulle använda mig av är då klassisk logistik och produktions-

teori för att utifrån en deduktiv ansats analysera problemet. 

  

Grundarbetet är fortfarande att jag kommer kartlägga patientflödet, och göra precis en 

karta som den som du gjorde för Enköping när jag har fått fram alla uppgifter.  

  

Konkret. Det jag behöver diskutera med dig är urvalet av upplevda problem och variab-

ler i samband med NOTES som kommer komma ha en större betydelse i Craft gällan-

de systemet, 

men också vilka organisatoriska effekter du vill har kartlagd i samband Craft.  

  

Om du instämmer,  då tror jag att vi har en design för undersökningen som funkar och 

där jag utifrån ett Vinn-Vinn perspektiv kan producera min Master Thesis samtidigt 

som du och EPJ förvaltningen  

har en del generaliserande resultat med en viss höjd.  

  

Första enkäten gällande frågor kring operationsprocessen siktar jag på få klar i slutet av 

veckan. Fler enkäter kommer vartefter vi diskuterar och kommer överens om precise-

ring av syftet.  

  

Vad tycker du? 

Vänligen  

Mark  

Personlig kommunikation 2013-01-23  

Projektledaren bifogar i Email en Excelfil som är en Master katalog uppemot hundra 
komponenter som definierar digitala mallar på den kliniska data som matas i Craft  

Personlig kommunikation 2013-01-23 

 En snabbkoll utifrån utvärdering och tolkning av Master filen. 

  

Strykningsorsaker för operationer gäller alla kirurgienheter? Hela landstinget har sam-

ma strykningsorsakker.  Det är en vägd siffra, dvs det gäller inte enbart Thorax Kirur-

gen?  

Operationssalar för Thorax är förutbestämda dedikerade salar där patienter rullas in från 

50B. Alla operationer planeras utifrån dessa dedikerade salar, eller är det andra opera-

tions typer som använder sig av salar där Thorax opererar? Thorax har egen opavd med 

5 salar en hel eller jalv dag i veckan opererar transplantationskirurgen där. 

  

Eller är det så att det är en pool av operationssalar där varje kirurgienhet tävlar om en 
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ledig tid systemet, och kirurgerna utifrån deras specialitet flyttar från sal till sal. Lite lö-

pande band princip?  

Vad är det för resursutnyttjande i % på Thorax kirurgen? Svårt mått. Oputnyttjand be-

mannad opsal borde ligga på omkring 60%. 

  

Försöker bilda mig en första uppfattning om flödet utifrån In och Ut data som finns i fi-

len och de mätvariabler som räknades fram i filen.  

  

Ifall frågan inte går att besvara utifrån hur det ställdes, kan vi ta det när vi träffas nästa 

gång. Du är välkommen!  

  

Vänligen  
Mark    

Personlig kommunikation 2013-01-24 

Hej svar med rött! 

 

Hälsningar 

Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

Personlig kommunikation 2013-01-24-2013-01-25 

 

Svar med rött. 

Obs! Klinik är ett oklart begrepp, verksamhetsområde är den enhet som har ansvar för 

en viss verksamhet. 

Verksamhetschefen är den som har formella ansvar för en viss verksamhet. 

Hälsningar 

Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

Hej Eric 

  

Det är underförstått utifrån mät variablerna och orsakerna som finns beskrivet i Master-

katalogen, att det sen är avsikten att varje klinisk avdelning  

Inom COSMIC ska ha sin egen uppsättning mätvariabler som man kan utläsa på klinik-

nivå, så att man inte suboptimerar på länsnivå?  

Master katalogen är bara ett verktyg på länsnivå. 

Värden på alla komponenter i Craft hamnar i CI (Cosmic intelligens). Därifrån bygger 

utdata-enheten rapporter. Det skall finnas en katalog av rapporter på alla möjliga vär-

den. Exempel på sådana rapporter är: Antalet strykningar per tidsenhet och klinik, ut-

nyttjande av operationssalar, starttid på första operation på morgonen, o.s.v. Et stort an-

tal rapporter med stor tillgänglighet för alla som är i verksamheten. Dessa rapporter 

skall finnas tillgängliga så snart Craft går i skarp drift. 

 

Specifik behörighet krävs för att kunna detaljstudera verksamheten. Ex. En verksam-

hetschef skall kunna ta fram hur stor blödning en  

viss kirurg ha under en viss operation, när antibiotikaprofylaxen gavs under en viss typ 

av operationer o.s.v. 
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Orsaken jag frågar är att rent teoretiskt optimeras en verksamhet rent informationslogis-

tik utifrån dess minsta avgränsade enhet  

vilket är en klinikenhet. 60% utifrån resursutnyttjandegraden för Thorax Op låter lågt. 

Min siffra gäller opsalsutnyttjande. Thorax har 5 salar men opererar bara på 4 åt gången. 

Operationssalsutnyttjande handlar bara om "knivtid" inte medräknat förberedelse och 

avslutning. Så 60% är nog högt räknat.  

Vilket är frågan vilka obalanser det finns i systemet, som bättre system som Craft ska 

bidrar med utöver organisatoriska åtgärder?  

Olika klinikenheter har ju  olika problem, flöden och processer? Förstår inte frågan. 

  

Vänligen  
Mark  

Personlig kommunikation 2013-02-04 

Hej! 
"Svar" 

Hälsningar 
Eric Haldén 
Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

Personlig kommunikation 2013-02-01 

 

Hej Eric  

  

Inger gjorde tydligen ett Flödesschema åt Cambio i början, (det finns inget flödessche-

ma på det sätt som jag visade för riskanalysen, inget dokument finns) då enligt hennes 

utsago så missade Cambio att utgå från användaren i deras utveckling. Modulen är ut-

vecklad i samarbete och samförstånd med Växjö. Växjö hade och har mycket beskedli-

gare krav på operationsplaneringsmodul än Thorax och Akademiska. Det är sant att 

Cambio i alla fall initialt inte tog höjd för vår komplicerade verksamhet. Enklast och na-

turligtvis billigast för Cambio var ju att lista ut fungerande "workarounds". 

När vi skärpt våra krav på Cambio så har de också skärpt sig. 
Vi har nu tre olika kategorier av rättningar och ändringar i Craft, som Cambio har lämnat leveransdatum 

på  

1. Krävs före pilotstart (Thorax och Enköping) 

2. Krävs för breddinförande (hela landstinget) 

3. Resten, som vi vill ha senaste leveransdatum på  

Frågan är hur pass fullständig den är? Om du har en kopia på det, eller sitter Inger på 

den?  

Tanken är att jag tar det schemat, vidareutvecklar det och använder schemat som ett 

strukturerad verktyg för frågor gällande data insamling.  

  

När det gäller Lotus Notes, så har jag operationsplaneringsmanualen. Det jag funderar 

på (och jag få återkomma till dig med tanke designupplägg för studien), är om det går 

att få tag i 
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Skärmdumpar jag kollar enklaste sättet att få avpersonifierade skärmdumpar (jag tar 

kontakt med MSI) på vad organisationen ser i olika systemvyer gällande Lotus Notes? 

Nuläget är att systemet Lotus Notes presterar och har en fungerande informationsför-

sörjning för operationsprocessen, men  

att det utövar andra faktorer finns två grundläggande skillnader gentemot kommande 

system.  

-        Statistikdelen (Lotus Notes presterar endast bristfällig statistik), och att de största 

skillnaderna i systemet berör patientens information bearbetas efter operationsanmälan. 

Dvs. interaktionen med systemet kommer vara störst för undersköterskorna som doku-

menterar vad kirurg och anestesiolog dikterar under pågående operation?  

Allt som registeras i Craft under sökord i mallarna hamnar i Cosmic Intelligens. Där-

ifrån byggs utdatarapporter för produktionsuppföljning och verksamhetsstyrning. 

Värden som har betydelse för patientkostnader går automatiskt i Craft över till "OP/AN" 

som utgör underlag för fakturering. 

  

Det kommer komma fler strukturerade frågor sen gällande arbetsflödet, men jag ville 

bara kolla att jag har uppfattat det rätt gällande bakgrund då Inger berättade (ur hennes 

synvinkel var det som skilde sig). Du berättade sen själv att Craft gällande inmatning 

hade lite andra fördelar. Men det återkommer jag med lite mer strukturerade frågor.  

  

Allt du kan berätta, bidrar till att spetsa bakgrund och för att kunna göra en djupdykning 

utifrån dem forskningsresultat som finns.  

  

Vänligen  

Mark             

Personlig kommunikation 2013-02-01  

Hej Eric  

  

Håller på att spetsa till bakgrunden ännu mer för att kunna koppla till den aktuella 

forskningen om IT-system och sjukvård.  

  

En sak som jag reagerade på är ett uttal från Inger Söderlind, som jag behöver en offici-

ell källa på utifrån landstingets processer.  

  

Förklaring – tankegång: 

  

Projektet Craft började för ca. 5-6 år sen där man utvärderade systemet. Efter beslutet 

att köpa in Craft modulen från landstingets håll (När?), så  var eller är ambitionen att 

kunna rulla ut systemet på samtliga enheter inom landstinget som utför kirurgi. Men ut-

ifrån processerna, börjar det uppdagas att en smidig och problemlös införsel av ett nytt 

system inte är så enkel. Varpå man nu endast har tagit beslutet att införa Craft i Enkö-

ping och på Thorax hos Ackis (Söderlind, 2013). Enligt din utsago borde det fungera 

bra i Enköping då organisationen har en effektiv ledning, där man har lyckats definiera 

sina flöden och processer ytterst väl.  

Beslutet för införsel hos Thorax, är att det handlar också om välstrukturerade, lågfre-

kventa och extremt intensiva processer (då Thorax har en unik resursbild) där man ut-

ifrån en parallell implementering anser att man har chansen att kunna rätta till och an-
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passa processerna till Craft.  

  

Inger Söderlind tänker mycket i termer av basprocesser och stegvis implementering. 

Funkar basen, så först då kan man gå vidare.  

Craft i framtiden ska tydligen uppnå en integrerad nivå mellan andra enheter när patien-

ten ska riskbedömas för en Thorax operation.  Detta är något under steget  operations-

anmälan som sysselsätter Inger och Barbro en hel del, då det har utvecklats en praxis 

hos andra verksamhetsområden där man rubricerar patienten som Thorax patient, remit-

terar denne och sen under tiden kompletterar patientens anamnes med olika undersök-

ningar (EKG mm) för att få ett fullständigt beslutsunderlag. Detta är ett problem (gäl-

lande merarbetet för Thorax, Inger och Barbro), för att kunna hantera detta har det tyd-

ligen  också utvecklats personliga relationer och en praxis med andra enheter i länet där 

man i förväg mobilt åker ut och  diagnostiserar patienter för en Thorax operation. (Ifall 

jag har förstått det rätt utifrån mina anteckningar).  

I framtiden antar jag att det är tänkt att patienter för elektiv operation inte kommer gå 

vidare inom systemet Craft, innan all data för ett beslutsunderlag till hjärt-kärl operation 

ligger framme.  

 Det var en liten utveckling av hela tankegången gällande informationslogistiken så du 

är med.  

 Utifrån Inger tankegång, vilka tankar, funderingar och processer har man haft gällande 

roll out för Craft? Det är Enköping och Thorax som gäller, men när och hur vill man gå 

vidare och vilken tidsplan har man satt för alla andra enheter inom länet? Detta skulle 

ge mig lite mer kött på benet när den gäller sjukvårdens generella implementationspro-

cesser som det finns en del forskning på.  

 Vänligen  Mark 

Personlig kommunikation 2013-02-15 

Hej 

Är på sportlov till nästa fredag. Susanne har projektplanen elektroniskt 

Eric 

 
Skickat från min iPhone 

Hej Eric  

  

Inför forskningsplanen, har jag och min handledare diskuterat några vändor till:  

  

Den generella approachen kommer bli att samhället (sjukvården) genomför betydande 

investeringar i IT-system för en integrerad vårdkedja.  

Om man tittar på Thorax, så har det hittills funnits en projektplan med tankar om hur 
Craft kommer implementeras i hos Thorax.  
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Utifrån en fallbeskrivning, vore det bra att beskriva / modellera hur långt man har 

kommit hittills utifrån en tänkt införselmetodologi att kunna  

Implementera ett system som Craft där det finns underlag (projektplan) och kvalitativ 
data med dig som projektledare.  

(Där passar hela beskrivningen om hur flödet funkar idag mm.) 

  

När det är gjort, det jag sen önskar testa via enkäter är den riskmedvetenhet som finns 

för Craft på olika nivåer i organisationen.  

 Kopplar du sen ihop detta, får du  två ”bilder” där man kan komplettera införselarbetets 
olika dimensioner för att underlätta adoptionen av Craft.  

 För målet är att organisationen klarar att lägga ner Lotus så snabbt som möjligt för att 

kunna använda sig av Craft.  

 Tesen kompletteras sen med en diskussion (baserad på teori och resultaten) vad mer 
som kan göra för att underlätta införselarbetet.  

 Forskningens intresse blir då utifrån alla dessa dyra investeringar som görs, att man 

klara att effektrealisera de enligt plan där jag kommer anknyta till implementations och 
riskteori.  

I samband med detta konstaterade jag och min handledare att det finns säkert en pro-

jektplan för Craft.  

Har du möjlighet att skicka en kopia? Det blir sen en bra bas där vi kan fortsätta diskus-
sionen.  

Vänligen  

Mark  

Mottagande av projektplan 2012-05-10 från Susanne Östros samma dag   

Projektplanen kan rekvireras hos landstinget, men en hänvisning gör till den då planen 

tillsammans med teori har använts i min datainsamling.  

Personlig kommunikation 2013-03-05 

Hej! 

 

Jag är inte duktig på Lotus Notes. I vilken omfattning man måste registrera samma vär-

de flera gånger kan jag inte avgöra. 

 

I Craft följer värdet i varje enskild komponent med i hela flödet, ända ut i faktureringen. 

Dessutom samlas alla värden i Cosmic Intelligens. Därifrån kan utdataenheten skapa 

alla tänkbara utdatarapporter om man har lust. 

 

Hälsningar 
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Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

Personlig kommunikation 2013-03-04 

Hej Eric  

Jag har renskrivit den första informationen, och undrar om du kan bekräfta att informa-

tionen nedan är korrekt?  

Utöver detta har jag också en till fråga gällande ett förtydligande.  

  

Jag ser hos Lotus Notes nu mer skärmdumparna och handboken hur programmet är 

uppbyggd och hur det sköts.  

Att beskriva Lotus inom uppsatsen hur en op planering funkar, har jag hakat upp mig på 

är inte väsentligt.  

Utan det som är väsentligt är arkitekturen för hantering av information.  

  

För vad jag förstod av dig är att varje menyområde kräver en separat registrering av pa-

tientens data längs processen, vilket är det som tar tid  

och där fel kan uppkomma.  

Ville kolla att jag förstod dig rätt, och att det var det som var den centrala skillnaden 

gentemot mot Craft?  

Skillnaden I Craft är att man kommer ha en annan kontroll över informationsflöden där 

data är dynamisk och följer med hela vägen till fakturering.  

(Beskrivningen kommer bli mer detaljerad, men det var det som kärna?)  

 Hälsningar  

Mark  

Personlig kommunikation 2013-03-19 

Hej igen! 

 

Klargörande ang akuta kranskärlsop.  

Visst finns de. Men om patienten kommer in på natten så opereras pat nästan alltid på 

morgonen. 

Men de kommer att klassas som akuta i Craft. 

 

vi ses! 

Hälsningar 

Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

 

Hej Eric  

Tack.  

Jodå, och jag är jättenöjd rent praktiskt.  

Sen vetenskapligt får jag kanske ”på moppen” av min handledare. 

Hoppas det går att lösa sen. 

Ett exempel är att du nämnde att det fann inga akuta kranskärloperationer  

utan bara elektiv operationer. Inger sa att det visst fanns akuta operationer för kranskärl.  

Du kanske menade samma sak, men data blir på detta sättet vriden.  



 

Mark Schneider 

85 

När uppsatsen är klar och genomläst, är det mest viktiga att olika personer kan intyga  

att data är väsentligt och riktigt.  

 På tal om brandkårsutryckningar och isberg, jag hör gärna lite mer  

sen om vilka slags utryckningar det gällde. Det är intressant och relevant.  

  

Jag kommer skriva och pula lite mer den här veckan, men undrar i samband med andra 

mail  

jag kommer skicka, om jag kan slå dig en signal på fredag för att sammanfatta och 

komplettera?  

  

Vänliga hälsningar  

Mark  

Hej Mark! 

 

Susanne vore en utmärkt person att bolla frågor med men hon har inte tid. 

Ständiga brandkårsutryckningar till thorax och Enköping tar all hennes tid vid sidan av 

projektarbetet, så just nu är det omöjligt. 

Du får nöja dig med mig. 

 

Hälsningar 

Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

Hej Eric  

 

Ifall Susanne Östros vill, får jag ha henne som co-klinisk handledare till de diskussioner 

vi kommer ha?  

 

Jag håller på att sammanfatta frågorna och innehållet vi diskuterade, och i takt med att 

jag skriver, kan det för  

det kvalitativa data jag samlar in har ett värde om jag har fler källor jag kan stå på?  

 

Är det ok att jag kan fråga henne?  65% av uppsatsen börja bli klar, och hon kanske vill 

läsa vad jag kommer fram till med hennes  

20 år erfarenhet från sjukvården. 

 

Hälsningar  

Mark 

Personlig kommunikation 2013-03-25 

Betyder tidsregistreringsar. Fyra av dessa är tvingande start anestesi, start kirurgi och 

resp slut 

 
Skickat från min iPhone 

Hej Eric   

Jag kom ihåg det när du visade mig systemet, men vilken var själva definitionen av 

Waypoints i Craft?  
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Var det en segmentering av själva flödet, där vissa nyckelvariabler behöver knappas in 

för att gå vidare?  

Vänligen  

Mark 

Personlig kommunikation 2013-04-12 

Hej! 

Håller med i det jag begriper. 

 

Först en annan sak. Kan du göra en populärvetenskaplig sammanfattning av ditt exa-

mensarbete på omkring en A4 sida? 

Jag har pratat med Hannes Ljunghall på "Ronden". Om han får en sån sammanfattning 

är han nog intresserad av med det som underlag göra intervjuer och publicera resultaten 

i septembernumret av Ronden, vilket skulle vara bra trajming med hänsyn till breddin-

förandet. 

 

Jag läser nu uppsatsen bakifrån för att kunna fokusera på väsentligheter. Jag förklarar, 

du formulerar, om du tycker det är nödvändigt! 

 

Synpunkter från sid 43: 

 

s 44 r 14: Workarounds är inte omprogrammering av mjukvaran. Är ett sätt att i befint-

lig mjukvara göra en (ofta arbetskrävande) omväg i modulen. 

 

s 45 "Teknologi":Från början fanns många tekniska fel i modulen, en del hittades under 

testkörning på EPJ. En hel del hittades när vi startade piloten (vilket är en del av avsik-

ten med piloten). Fortfarande dyker det upp fel. 

Ändringar i mjukvaran tar tid, dels kan förändringar i mjukvaran vara större än man 

tror, dels kräver ändringar att Cosmic stängs ned, vilket man inte kan göra hur som 

helst. 

 

11:1 EPJ:s projektplan är ett stöd för de lokala projektgrupperna. Anger vad som skall 

ingå i den projektplan som varje arbetsgrupp måste utarbeta. 

11:1 Analys: Att modellera och simulera flöden på thorax kan endast göras av thorax 

själv. Ställer stora krav på lokala projektgruppens ledning! Då kan man upptäcka brister 

och svårigheter, som inte dyker upp i den den mest omfattande riskanalys. 

 

s 47 sista raden: Operationsresurser i stället för operationssalar 

 

s 42 fotnot 42: "3-4 timmar til 1 dygn" 

 

11:3 Operationer på hjärtat påverkar regelmässigt  CNS, så uttryck detta helst annorlun-

da! 

 

Allt för nu! 

 

Hälsningar 
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Eric Haldén 

Projektledare Operationsmodulen (Craft)  

 

Hej Eric  

  

Jag tänkte lite mer efter vårt möte, och det jag kunde tolka är följande:  

På grund av komplexiteten i fallet, vart ju utmaningen för mig att förstå komplexiteten 

för att kunna modellera de strukturella riskaspekterna och sambanden för systemet på 

rätt sätt inom ramen för den tid och de resurser som är avsatt för fallet.  

  

Samtidigt, börjar jag ”fatta” att det för dig och för alla andra i projektet troligtvis kom-

mer upp olika nyanser och djup i det jag påtalar teoretiskt (och praktiskt) då du ser ”alla 

träd” i projektet när jag med vissa antaganden lyckades analysera ”skogen”. Därför för-

stod jag den tid det tog för dig att läsa uppsatsen, då du samtidigt tänker både på ”sko-

gen och alla träd” och hur väl tesen passar utifrån dess förutsättningar?  Förmodligen är 

det så när det gäller själva behållningen i uppsatsen, så behöver den läsas flera gånger 

av de som är insatta för att kunna analysera alla nyanser och djup.  

  

I samband med detta kom jag på diskussionen vi hade om de övergripande effektmålen 

och de eventuellt administrativa vinsterna för OP ssk och de strategiska vinster för 

Thorax.  

  

Jag har inte ändrat/justerat effektmålen i uppsatsen för operationsplaneringen, då utma-

ningen för dig är att åstadkomma ändringar i alla kliniska och administrativa processer. 

Även om vinsterna för OP SSK är administrativa är både meso och mikro nivån 

”tvungna” att tänka i strategiska termer då OP ssk samtidigt har en stor del gällande den 

löpande koordineringen av olika vårdprocesser vilket påverkar vårdprocesserna längre 

ner i kedjan.  

Så även om operationsplaneringen har en stor erfarenhet och kommer vara systeman-

svariga, behöver de likväl förstå hela kedjan på ett annat sätt än tidigare.  

  

Utifrån ändringslistan ser jag att målet behöver vara:  

  

1.      Fungerande workarounds, där hela processens integritet analyseras med anslutan-

de flöden till systemet 

2.      Tillägg av funktionalitet efter att processen bekräftar dess behov, alternativt be-

hövs funktionen?   

3.      Omvärdering av tidigare funktioner  

  

 Hoppas du håller med  

  

Hälsningar  

Mark 
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Bilaga 2 Breddinförande operationsplaneringsmodulen Craft 

I skrivandets stund
53

 offentliggjorde systemförvaltningen EPJ för Uppsala Län den 2 

maj 2013 en promemoria gällande beslut om breddinförande av operationsplanerings-

modulen Craft som även berör fallstudien för Thoraxkirurgi och Anestesi. Texten från 

promemorian återges i oredigerat form. Läsaren uppmanas därför att bortser från hän-
visningar som inte berör fallstudien Thorax.  

Situation  

Under mars startade två piloter för att testa modulen – Lasarettet i Enköping (LE) re-

spektive Thoraxkirurgi och anestesi(TH). LE tycker att Craft fungerar relativt väl medan 

den senare piloten upplever stora svårigheter. Exempelvis Capio St Göran fick stora 

prestandaproblem vid införandet. Beslut om en eventuell ändrad tidsplan för breddinfö-
rande för LUL

54
 i ska fattas vid styrgruppsmötet den 6 maj. 

Bakgrund 

Dåvarande objekt ägaren för EPJ beslöt för cirka ett år sedan att en gemensam opera-

tions-planeringsmodul för landstinget skulle införas. Ett skriftligt beslut finns dock inte.  

Syftet med införandet är att optimera utnyttjandet av operationsresurser genom en för-

bättrad styrning baserad på utdata och med hjälp av ett planeringsverktyg. Ökad patient-
säkerhet och säkrare faktureringsrutiner är också en målsättning.  

En analys av ett annat verktyg för operationsplanering – Orbit – som bl.a. används i 

Stockholm, visade sig ej vara ändamålsenligt för att möta de behov som föreligger i 
LUL. 

Målkund för utvecklingen av operationsmodulen Craft var Kronoberg med sjukhuset i 

Växjö som aktör. LUL ingick i referensgruppen för utvecklingen av Craft. Vi kan nu 

konstatera att verksamheten vid Växjös opererande specialiteter ej var helt representativ 

för Cosmics kunder. Verksamheten i Växjös är inte lika komplex som den vid ett uni-

versitetssjukhus eller en stor opererande verksamhet som Capio St. Göran. Dessutom 

gick Växjö direkt från en pappersbaserad planering till en elektronisk lösning.  

Det kan även konstateras att det vid starten av LUL:s piloter i mars fortfarande låg kvar 

rättningsärenden (från Växjö) som först nyligen har åtgärdats av Cambio och i vissa fall 

inte åtgärdats ännu. 

Inom LUL valdes två piloter för test av modulen – LE samt Thorax. Förutsättningarna 

för de två piloterna skiljer sig mycket åt. LE bedriver många, korta operationer och hade 

ett planeringsverktyg i Notes. Thorax bedriver få men långa operationer och hade ett för 

deras verksamhet skräddarsytt planeringsverktyg i Notes, som utvecklats och anpassats 

under flera år.  

Efter knappt två månader upplever de två piloterna modulen på olika sätt. LE ser tydliga 

fördelar med Craft och är i stort sett nöjd med den. Koordinatorerna upplever att den ger 

en förbättrad överblick och ökar deras möjligheter till planering. LE har lagt ner mycket 

tid på förberedelser, utbildning och planering av införandet av modulen. Trots en kom-

                                                

53 Efter insamling av empiri för fallet 
54 Landstinget i Uppsala Län 
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plicerad situation på operationsavdelningen med ombyggnad av operationssalar och den 

post-operativa avdelningen samt krav på ökad produktion, har de genomfört förberedel-

searbetet föredömligt. 

 

Införandet av systemet Craft på Thorax har varit mera problematiskt. Thorax upplever 

dagligen betydande problem med att göra operationsplanering i Craft. Planeringsverk-

tyget i Notes är på ett helt annat sätt anpassat till Thorax arbetsrutiner. Projektarbetet 

har inte bedrivits på samma strukturerade sätt som på LE. En viss personalomsättning i 

den lokala arbetsgruppen har också skett under arbetets gång. Under projektettiden har 
Thorax haft tre olika VC. 

Dessutom framfördes av Thorax i ett sent skede att anestesiologernas ingrepp i opera-

tionssalarna behöver synas i modulen. Detta är huvudsakligen löst nu. 

Capio St Göran, vars verksamhet i mycket liknar Akademiska sjukhusets centralopera-

tion, fick stora prestandaproblem vid införandet av Craft och hela verksamheten vid 

sjukhuset påverkades. Flera av dessa prestandaproblem är nu åtgärdade. Det ska också 
tilläggas att LUL har en starkare server-park än Capio St Göran.  

LUL:s kostnader för Craft uppgår t.o.m. februari i år till c:a 5 miljoner kronor varav 3,5 

miljoner kronor för utvecklingskostnader och 1,5 miljoner kronor för licenskostnader.   

Rättningsärenden – som huvudsakligen bekostas av Cambio – är inplanerade t.o.m. no-

vember. Även flera ändringsärenden är planerade och dessa bekostas huvudsakligen av 

kunderna.  

Trots stora insatser från såväl EPJ förvaltningen som personalen vid Thorax, upplever 

Thorax att modulen fortfarande inte motsvarar deras behov och krav. Dessutom är de 

krav som framförs av Thorax sannolikt inte representativ för all operationsverksamhet 

eftersom de har haft ett skräddarsytt verktyg för sin verksamhet. Därmed riskeras att 

”ribban sätts för högt” i anpassningen och utvecklingen av modulen. 

 
Ur EPJ:s synpunkt kan problemen med Craft på Thorax sammanfattas enligt följande: 

 Det finns ett antal fel av olika karaktär som försvårar arbetet i modulen. Det 

finns dels nyupptäckta fel och dels fel som varit rapporterade till Cambio sedan 

lång tid tillbaka och som ännu inte rättats. 

 Craft uppfyller inte Thorax krav på funktionalitet för sina speciella arbetsrutiner 

 EPJ har inte resurser att motsvara Thorax krav på support 

 Cambio kan inte uppgradera Craft i det tempo som Thorax önskar 

 Den lokala projektgruppen har underskattat svårigheterna och behovet av att an-

passa patientflöden och arbetsrutiner till den nya operationsplaneringsmodulen. 

Det återstår många ändringsärenden, som tidigast är åtgärdade i november och ytter-
ligare önskemål/krav inkommer ständigt från såväl LE som TH.  

Ett breddinförande är planerat fr.o.m. den 11 september med start vid Gynekologiska 

anestesi- och operationsavdelningen följd av start på Centraloperation den 1 oktober.
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Rekommendation 

Styrgruppen föreslås besluta att: 

 Pilotverksamheten vid Thorax tar en paus och att Thorax ansluter sig till bredd-

införandet senare. 

 

Breddinförandet flyttas fram och att införandet på gynop istället startar den 1 oktober 

följd av Neurooperation, Öron-näsa-hals och plastikoperation, Barnoperations, Ögon-

operation och slutligen Centraloperation i slutet på februari 2014. Förutsättningen för 

denna leveransplan är att Cambio levererar ändringsärenden enligt tidsplanen samt att 

styrgruppen godkänner leveransplanen från Cambio och dess konsekvenser för verk-

samheten.  

(Ålenius & Haldén, 2013). 

 


