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Abstrakt
För att möta det ökade behovet i ordinärt boende, som är kunskaps- och
informationsintensivt, då alltfler äldre väljer att bo kvar hemma och att färre
blir beviljad särskilt boende gör att behovet av att kvalitetssäkra bland annat
läkemedelshantering och journalföring ökar. Brister i informationsförsörjning
och
informationsöverföring
av
informationsflödet
i
läkemedelshanteringskedjan gör bl.a. att bristerna skapar merarbete för vårdoch omsorgspersonal och allvarligt kan försena en patients vårdprocess.
Då hemtjänsten och hemsjukvården har situationer med arbetstoppar och
pressade situationer är det intressant att studera vilka faktorer som påverkar
genomflödet i läkemedelshanteringskedjan. Även vilka resurser med
avseende på tid och utrustning som krävs för att flödet skall fungera i
läkemedelshanteringskedjan är intressant såsom när det inte fungerar.
Syftet med studien är att kartlägga flaskhalsarna i läkemedelshanteringens
informationsprocesser i mikrosystemen hemtjänsten och hemsjukvården med
avseende på tids- och platsflaskhalsar och organisationella flaskhalsar och se
hur dessa flaskhalsar påverkar flödeseffektivitet och resurseffektivitet samt
patientsäkerhet. Till grund för studien som gjorts med en kvalitativ ansats,
har nio stycken respondenter, tre distriktssjuksköterskor, fyra vårdare samt
två enhetschefer och MAS för Örnsköldsvik intervjuats.
För de flaskhalsar som identifierats var det tydligast att alla
informationsprocesser där fax ingår är alla en variant av en tids- och
platsflaskhals. Exempel på organisationella flaskhalsar är de exempel
respondenterna tog upp som underbemanning, tidsbrist av att följa uppställda
rutiner samt avsaknad av vissa rutiner som påverkar genomflödet samt
informationsprocesser med underprocesser där dubbelarbete förekommer.
Slutsatserna av studien är att patientsäkerheten är överordnad
flödeseffektiviteten samt resurseffektiviteten. Exempel på det är att
hemtjänstpersonalens och distriktssjuksköterskornas höga ansvarstagande gör
att antalet avvikelser för läkemedelshanteringen ändå inte sticker iväg trots
identifierade
flaskhalsbegränsningar
i
läkemedelshanteringens
informationsprocesser.
Till förslag till vidare forskning som följer denna studies tråd är att utifrån
ett flaskhalsperspektiv göra en utökad och fördjupad fallstudie med
mätningar i hur ändringar i arbetssätt, rutiner samt IS/IKT kan påverka
flödeseffektivitet och resurseffektivitet samt patientsäkerhet i en positiv
riktning.
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1. Introduktion
I
introduktionen
presenteras
den
teoretiska
grunden
problembakgrunden till studiens syfte och forskningsfrågor.

och

1.1. Inledning
Dagens trend med att låta äldre bo kvar hemma så länge som möjligt samt
att antalet äldre ökar kräver mer tjänster i hemtjänsten och hemsjukvården för
att möta de behov som finns. Det vanligaste inom svenska kommuner är att
hemsjukvården och hemtjänsten delas in i olika distrikt och att brukarnas
behov tillgodoses endera av privat eller kommunal aktör. Indelningen görs
också för att underlätta planering vilket också är en viktig del i hemtjänstens
verksamhet. Syftet med planeringen är att hemtjänsten och hemsjukvården
kan skapa ett schema med besök där vårdaren bland annat kan genomföra de
insatser som brukaren har blivit beviljad. (Eveborn et al., 2006)
I den senaste lägesrapporten skriver Socialstyrelsen (2013) att för år 2011
tillhörde ungefär ca 305000 gruppen mycket sjuka äldre, som motsvarade 17
% av befolkningsgruppen 65 år och äldre. Gruppen sjuka äldre är
överrepresenterad när det gäller de som har längre vårdtid på akutmottagning
jämfört med genomsnittet. Färre äldre blir också beviljade särskilda boenden
och får istället omfattande hemtjänst som påverkar anhöriga i olika grad.
Anställda inom äldreomsorgen har i högre grad yrkesutbildning som
undersköterska men andelen akademiskt utbildade som sjuksköterskor är
fortfarande låg inom äldreomsorgen och för hemtjänsten är dock nivån på
yrkesutbildade för låg vilket bland annat har resulterat i att en rad
missförhållanden och avvikelser som icke eller felaktigt utförda insatser samt
fysiska och ekonomiska missförhållanden. (Socialstyrelsen, 2013)
För att möta det ökade behovet i ordinärt boende krävs det enligt Palm
(2010) att det rådande vård- och omsorgssystemet förändras genom att IKT
1
baserat patient och brukarstöd introduceras och som kan resulteras i att vård
och omsorg kan ges utanför traditionella institutioner som sjukhus, vård- och
omsorgsboende, gruppboenden etc. Vård och omsorg baserat på IKT stöd i
hemmet beskrivs enligt Palm (2010) som kostnadseffektiv och
kvalitetshöjande. Johansson (2012) pekar också på flera exempel där IKT
stöd i omvårdnad eller kunskapsbaserade beslutsstödssystem lett till
kvalitetshöjningar och att mer tid kan läggas på patienttid.
Johansson (2012) har i sin forskning också kommit fram till att mobilt IKT
är till stöd för sjuksköterskors dagliga arbete med avseende på funktioner

1

IKT: Informations- och kommunikationsteknologi
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som informations-, antecknings- och planeringsöversikt samt översikt över
läkemedelshantering och patienters användning av läkemedel. Detta kan då
enligt Johansson (2012) leda till mindre stress, bättre patientsäkerhet och
bättre vårdkvalitet och vårdrelationer kan då övergå till vårdande relationer
mellan distriktssjuksköterska och patient i och med att mer tid kan avsättas
till patienttid och mindre till administrativ tid.
Däremot säger Palm (2010) i sin artikel om IKT-baserad vård och omsorg
att en allt för stark satsning på IKT i vård och omsorg för att främja
självständighet och kvarboende för äldre också kan leda till ökad isolering för
äldre. Lagring och hantering av journalförd hälsoinformation för äldre ställer
förstås krav på informationssäkerhet och sekretess och kan påverka vissa
aspekter av den personliga integriteten negativt och andra positivt. Palm
(2010) menar här att IKT-baserat vårdstöd bör baseras på det alternativ som
har låg grad av integritetskränkning för brukare/patienter.
Socialstyrelsen (2012) menar också att processtyrning, dvs. kunna följa en
patient/brukare genom en vård- och omsorgskedja är en förutsättning för
utveckling av olika kvalitetsuppföljningar. Palm (2010) beskriver att rådande
system idag ger en avsaknad helhetssyn på patienter/brukare som har kontakt
med flera vårdgivare/specialister.

1.2. Problembakgrund
Socialstyrelsen (2013) pekar i sin tillsynsrapport för 2013 vid
läkemedelshantering att bristande rutiner inom rapportering och
informationsöverföring är ett stort problem i vårdkedjan i kommunal hälsooch sjukvård. Även läkemedelshantering och journalföring som inte följs
samt när sjuksköterska skall kallas är också exempel på brister i
kommunikation och informationsöverföring och informationsförsörjning
mellan legitimerad vård- och omsorgspersonal i hemtjänst och hemsjukvård.
Ett bristande problem i dag i hälso- och sjukvården i Sverige är enligt
Åhlfeldt & Krasniqi (2013) att inkommande vårdbegäran ofta saknar viktig
information som är av betydelse vid handläggning. Brister som skapar
merarbete för vårdpersonal och allvarligt försenar en patients vårdprocess.
Sjukvården är enligt Åhlfeldt et al. (2013) en kunskaps- och
informationsintensiv verksamhet med ett stort antal komplexa
informationsflöden. Vårdpersonal kan ha svårt att få överblick över var
informationen kommer in och vart den tar vägen. Informationsflödet hanteras
genom manuella sätt och genom datoriserade informationssystem. Riskerna
är att information kan förbises och missas varav det kan skada patient.
I vårdprocessen hanteras en stor andel av informationsflödet i
pappersbunden form och i vissa fall muntlig. Risken att göra fel med
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manuellt hanterade, förda och lagrade uppgifter är enligt Åhlfeldt et al.
(2013) stor. Manuell hantering av information kan ge effektivitetsvinster för
vårdpersonal men det medför också att det blir ökade risker för misstolkning
av information och att information kan missas genom att olika vårdgivare
fokuserar på sina delar i vårdkedjan och inte på helheten. Åhlfeldt et al.
(2013) pekar även på brister i systemintegrationen vilket kan ge ”mycket
klickande”, dubbeldokumentation. Suboptimala informationssystem medför
även suboptimal resursanvändning.
Skär et al. (2011) påpekar också att de svenska distriktssjuksköterskornas
roll bland annat är i ett patientsäkerhetsperspektiv att skapa
förtroendeingivande relationer till patienter, vanligtvis med hög ålder, som är
svårt eller kroniskt sjuk i hemmiljö i sitt arbete. Stabila och säkra
kommunikationer är mycket viktigt för att patienter som är kroniskt och svårt
sjuka skall kunna få möjlighet att medicinskt kunna bo hemma.
Skär et al. (2011) exemplifierar det med att distriktssjuksköterskor med
laptops skall kunna komma åt viktig information av patientjournaler i
samband med hembesök hos patienter samt kunna dokumentera och söka
efter information till exempel. Vidare pekar författarna på att förbättrade
kommunikationsmöjligheter genom nya arbetsredskap som smartphones eller
laptops med applikationer som på ett enkelt och effektivt sätt reducerar stress
i distriktssjuksköterskornas arbete. Lindström (2011) undersöker också varför
kommunikationen inte fungerar vid samordnade vårdplaneringar när
brukare/patienter blir utskrivna. Problemet med att det inte fungerar har gått
så långt att det är ett arbetsmiljöproblem för slutenvårdens sjuksköterskor.
Några stora orsaker till att en samordnad vårdplanering inte fungerar beror till
största delen på att kommunikationen inte fungerar. Några exempel pekar
Lindström (2011) på organisationella brister, kort framförhållning,
kvalitetsbrister i dokumentation vilket leder till följdproblem för
distriktssjuksköterskor och hemtjänst när de får hem en patient som inte har
alla dokument med sig.
Lindström (2011) pekar på framgångsfaktorer för att förbättra
kommunikationen
mellan
slutenvården
och
kommunens
distriktssjuksköterskor och biståndshandläggare bland annat är att besöka
varandras arbetsplatser, ha gemensamma utbildningar inom olika områden
som kan vara fördelaktiga samt inrätta vårdplaneringsteam som enbart har
hand om vårdplaneringar.
Distriktssjuksköterskor behöver ha en god kommunikation med övriga
yrkesgrupper
såsom
läkare,
hemtjänstpersonal,
arbetsterapeut,
biståndsbedömare, sjukgymnast (Josefsson & Ljung, 2010).
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För att undersöka möjligheterna till effektiviserad informationsförsörjning
inom vård och omsorg har Vimarlund et al. (2011) bland annat tittat på
informationsförsörjning för vårdgivare och brukare på mikrosystemnivå och
IT- integrering på intra- och interorganisatorisk nivå. Syftet är bland annat
enligt Vimarlund et al. (2011) att uppnå effektivitetsvinster i organisationen
genom att hanteringen av information förändras och går mer mot digital
användning från manuell. Effektivitetsvinsterna är bland annat bättre
beslutsunderlag,
säkrare
informationshantering
och
förbättrad
patientsäkerhet.
Effektivitetsvinster kan också göras genom att man tittar på vilka
flaskhalsbegränsningar med avseende på tid och plats och Groop et al. (2010)
har bland annat tittat på hur hemtjänsten i Finland jobbar. Flaskhalsteorin
som Groop et al (2010) grundar sitt arbete på bygger ju på att varje
organisation har minst en eller flera flaskhalsar som begränsar genomflödet. I
produktionsindustrin och tjänsteindustrin kan flaskhalsar oftast beskrivas
fysiskt men i hälso- och sjukvården kan flaskhalsar också sitta i
organisationen i sig. Groop et al. (2010) undersöker hur IT kan underlätta
eller lösa eventuella flaskhalsar som en hälso- och sjukvårdsorganisation har.
I sina studier vid Esbo hemtjänst har Groop et al. (2010) funnit att flaskhalsar
med avseende på tid och plats har en stor påverkan på det flöde som sker vid
Esbo hemtjänst. För tidsflaskhalsar menas de aktiviteter som sker innan
vårdare besöker vårdtagare som att hämta nycklar t.ex. För platsflaskhalsar
menas de aktiviteter som vårdare måste göra på kontoret, t.ex. att faxa eller
dokumentera. Istället för att maximera eller optimera tillgänglig tid som kan
spenderas för vårdtagarna (kunderna) går det åt onödig tid för transport och
administration.
Groop et al. (2010) pekar på de möjligheter som mobil IT och
informationssystem kan ge och med ”allt i ett” funktioner för
hemtjänstpersonal som har ”smartphones” som arbetsredskap och de kan
reducera och underlätta eller lösa upp de flaskhalsar med avseende på
tidsflaskhalsar och platsflaskhalsar. Författarna pekar också på vikten av att
fokusera på de egentliga flaskhalsarna kommer att bli åtgärdade för den
undersökta verksamheten på Esbo hemtjänst.
Hemtjänsten och hemsjukvården har idag ett antal informationsprocesser
både intra- och interorganisatoriska processer som ingår i
läkemedelshanteringen till de brukare som har ordinärt boende. Timmins
(2011) pekar på att brister i kommunikation för sjuksköterskor oftast leder till
medicinska avvikelser och sänkt patientsäkerhet och vårdkvalitet.
Många studier i kommunikation mellan vårdgivare finns idag publicerade
och vad gäller hur informationssystem och IKT påverkar kommunikationen
hos en vårdgivare och mellan två vårdgivare för t.ex. läkemedelshantering
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finns det en kunskapslucka att se på kommunikationen i ett
mikrosystemperspektiv hos en vårdgivare och mellan två vårdgivare i ett
informationslogistiskt perspektiv särskilt i hur olika flaskhalsar inom
hemtjänst och hemsjukvård som vårdtyngd, begränsningar inom organisation
och begränsningar inom informationssystem och IKT påverkar
kommunikationen och dess kvalitetsnivåer och resurseffektivitet.
Nelson et al. (2007) definierar mikrosystem som en plats där patienter,
familjer, vårdteam och information möts. Vårdteam som bland annat består
av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt annan vårdpersonal
arbetar för att ge vård och service till patienter. Nelson et al. (2007) anger
också att ett mikrosystem skall ha mätbara kliniska mål, ha sammanlänkande
processer och en delad informationsmiljö. Ett mikrosystem ingår oftast i ett
större system (se teoretisk referensram om mikrosystem i hälso- och
sjukvården)
Utifrån definitionen från Nelson et al. (2007) kan en hemtjänstenhet som
består av vårdare och enhetschef som ansvarar för ett geografiskt område där
brukare bor likställas som ett mikrosystem. Distriktssjuksköterskorna som
arbetar i hemsjukvården har liksom en hemtjänstenhet också ansvar för ett
geografiskt område där brukare/patienter är bosatt. Utifrån denna definition
bedöms det relevant att studera hur kommunikationen går till mellan två
mikrosystem och vad som påverkar kommunikationen i respektive
mikrosystem och emellan två mikrosystem.

1.3. Syfte och frågeställning
Syftet med den här studien är att kartlägga vilka flaskhalsar som finns i
läkemedelshanteringens informationsprocesser i hemsjukvården och
hemtjänsten och på vilka sätt de påverkar informationsprocesserna med
avseende på flödeseffektivitet, resurseffektivitet och patientsäkerhet.
Kartläggningen avser att vara på mikrosystemnivå.

-

Baserat på syftet ställs följande forskningsfrågor:
Vilka är flaskhalsarna i läkemedelshanteringens informationsprocesser?
Hur påverkar flaskhalsarna läkemedelshanteringens
informationsprocesser?

1.4. Avgränsning/Begränsning
Undersökningen begränsas till en fallstudie där hemsjukvården och
hemtjänsten i Örnsköldsviks kommun undersöks.
Studien av läkemedelshanteringens informationsprocesser i hemsjukvården
och hemtjänsten belyser när ett läkemedel sätts in tills att den sätts ut.
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De delar i läkemedelshanteringsprocessen som studien inte tar upp är de
fysiska processerna, där bland annat transporter och gångvägar ingår. De
ekonomiska processerna i läkemedelshanteringsprocessen med avgifter,
hantering av betalningar bland annat ingår inte heller i studien.
Studien begränsas till att gälla de brukare som utnyttjar hemtjänsten och har
HSL-uppdrag, dvs. att de får hjälp av hemsjukvården och hemtjänsten med
sina läkemedel.

1.5. Målgrupp
Denna studie är primärt ämnad till de respondenter som deltagit i studiens
genomförande genom de intervjuer som gjordes under april-maj månad 2014
samt övrig personal inom hemtjänst och hemsjukvården i Örnsköldsviks
Kommun. Sekundärt gäller denna studie alla som är intresserad av ämnet
flaskhalsteori och dess betydelse och påverkan på vilka begränsningar som
kan finnas i genomflödet i informationsprocesser som ingår i
läkemedelshanteringen i både hemsjukvården och hemtjänsten.
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2. Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen ligger den grund som skall användas vid
analysen av studiens resultat. Den första halvan av referensramen inkluderar
en stor del av den teori som används för att förklara och kartlägga de
informationsprocesser som ingår i läkemedelshanteringen samt
grundläggande definitioner på vad hemsjukvården och hemtjänsten gör samt
definitioner på HSL-uppdraget och Apoteksdoserade läkemedel (ApoDos)
samt patientsäkerhet. Den andra halvan inkluderar den flaskhalsteori som
används för att analysera resultatet utifrån analysmodellen som ligger i
slutet på detta kapitel.

2.1. Definitioner

Figur 1 – Sambandet mellan Hemsjukvården och Hemtjänsten (Källa: Egen).

2.1.1. Hemsjukvård
Hemsjukvården finns till för de patienter som inte kan ta sig till sin
vårdcentral för behandling. Vården ska vara av långvarig karaktär. Enstaka
besök i hemmet ger inte rätt till hemsjukvård, då det är öppen hälso- och
sjukvård dvs. vårdcentralen ansvarar för hembesök (Bökberg & Drevenhorn,
2010). Socialstyrelsens definition av hemsjukvård är följande: Hemsjukvård
innebär hälso- och sjukvård när den ges i patients/brukares bostad eller
motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna, är
sammanhängande över tid (Socialstyrelsen, 2008). En enkel förklaring till
vad hemsjukvård innebär är den sjukvård och rehabilitering som ges i
hemmet under dygnets alla timmar.

Primärvårdsansluten hemsjukvård bedriver hemsjukvård i ordinärt och
särskilt boende med landsting eller kommun som ansvarig vårdgivare
(Socialstyrelsen, 2008). Sen februari 2014 har dock Örnsköldsviks Kommun
såsom andra kommuner i Västernorrlands län övertagit hemsjukvården.
(Örnsköldsviks Kommun, 2013)
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Som distriktssjuksköterska inom hemsjukvård utövar man sin profession i
patientens hem med respekt för patienten (Bökberg & Drevenhorn, 2008).
Miljön i hemmet är sällan anpassad för vård och därmed krävs att
sjuksköterskan inom hemsjukvård är kreativ och flexibel. Obekväma
arbetsställningar och dålig belysning tillhör vardagen. Distriktssjuksköterskan
inom hemsjukvården har många åtaganden/göromål kring patienten.
Distriktssjuksköterskan har oftast inte möjlighet att utföra alla dessa uppgifter
själv utan tar därför hjälp av annan vårdpersonal eller närstående. En del
arbetsuppgifter delegeras därför till vård- och omsorgspersonal t.ex. ge
insulin, hjälpa patienten att ta sina läkemedel, linda ben och enklare
såromläggningar (Bökberg & Drevenhorn, 2010; Socialstyrelsen, 2008).
Sjuksköterskor inom hemsjukvård har ett ansvar för specifika patienter och
om något inträffar med dem bör de kontaktas av vård- och omsorgspersonal
alternativt anhöriga. Sjuksköterskan kan därefter bedöma och åtgärda det
inträffade efter behov. En viktig uppgift sjuksköterskor har är att tillvarata det
friska hos patienterna (Socialstyrelsen, 2008; Bökberg & Drevenhorn, 2010).
2.1.2. Hemtjänst

Hemtjänst är ett av de vanligaste bistånden inom äldreomsorgen och
innebär att brukaren kan bo kvar längre med hjälp av beviljade insatser från
kommunens hemtjänst (Socialstyrelsen, 2012). Hemtjänst innefattar stöd,
omvårdnad och service i hemmet till äldre som har en tillfällig eller varaktig
funktionsnedsättning (SFS, 1993:387).
Om en brukare inte längre kan tillgodose sina behov, har brukaren enligt
SoL, 4 kap, 1 § rätt till bistånd för sin försörjning. I hemtjänsten arbetar
vårdaren, utbildad undersköterska som ansvarar för personlig service och
omvårdnad (Socialstyrelsen, 2008). Personlig service är praktisk hjälp med
städning, tvätt, utföra ärenden till bank etc., hjälp med måltider samt
distribution av färdiglagad mat eller enklare tillagning av halvfabrikat.
Personlig omvårdnad är insatser som behövs för att tillgodose fysiska,
psykiska och sociala behov, som t.ex. personlig omvårdnad med hygien och
på/av klädning bädda säng, måltidsstöd och övriga insatser som krävs för att
bryta isolering eller för att personen ska känna sig trygg i sitt eget hem
(Socialstyrelsen, 2012). Vårdarens ansvar är också att rapportera till
distriktssjuksköterskan vid tillstånd som förknippas med ohälsa och/eller är
avvikande hos patienten (Socialstyrelsen, 2008).
2.1.3. ApoDos

ApoDos är tjänsten för dosdispensering av läkemedel, för personer med
regelbunden medicinering som av fysiska eller psykiska skäl har problem att
hantera sina egna läkemedel. För patienten innebär tjänsten att de får påsar
med läkemedel, märkta med deras namn, personnummer, innehåll, samt
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datum och klockslag då medicinerna ska tas (Apoteket, 2010). Doserna
levereras vanligtvis var 14e dag till ett apotek eller apoteksombud. För att
ApoDos ska sättas in krävs att tre kriterier är uppfyllda, nämligen att
patientens medicinering är stabil och regelbunden, att patienten skulle ha
nytta av tjänsten samt att patienten ger sitt samtycke till att tjänsten sätts i
bruk. (Läkemedelsverket, 2013)
Syftet med ApoDos är dels att underlätta hanteringen av läkemedel för
vårdtagare och vårdgivare och dels att öka patientsäkerheten. I och med att
varje enskild patient får sina läkemedel i färdiga doser minskar risken för den
feldosering och dubbelmedicinering som lättare kan ske om patienten
använder sig av en dosett.
Andra positiva effekter är sänkta
läkemedelskostnader, minskad grad av kassation av läkemedel och påverkan
på miljö förutom den tidsreduktion som distriktssjuksköterskorna kan åtnjuta
i och med att tidsåtgången för att manuellt dispensera läkemedel i dosetter
reduceras helt. En tidsåtgång per 15-20 minuter per vecka och patient/brukare
är inte ovanligt att en distriktssjuksköterska ägnar tid åt vid dispensering av
läkemedel i dosett. ApoDos medför då att värdefull tid då kan utnyttjas för
patient/brukartid (Apoteket, 2010)
Dostjänsten innefattar hela förloppet från det att läkemedel ordineras till
dess att dospåsarna utlämnas, därmed omfattas även IT-verktygen för
ordination och läkemedelshantering. (Läkemedelsverket, 2013)
Alla läkemedel är inte möjliga att dispensera i dos, exempelvis brustabletter
och flytande läkemedel, och dessa levereras då vid sidan av ApoDos i sin
originalförpackning efter beställning. (Apoteket, 2010).
Information om vilka läkemedel som ska disponeras till de olika patienterna
hämtas från dosreceptregistret, vilket blev ett nationellt register hos
Apotekens Service under 2012. I dosreceptregistret finns information om
patienternas dosdispenserade läkemedel och originalförpackade läkemedel,
samt adress till patienten och till uthämtningsapotek. Nyttan med att ha ett
nationellt receptregister är att alla läkemedel ska kunna samlas där. I
samband med att dosreceptregistret blev ett nationellt register, infördes det
nya IT-verktyget Pascal vilket ersatte det tidigare e-DOS (Läkemedelsverket,
2013).
Pascal är det informationssystem vars användare, legitimerad vårdpersonal
och dosapotek har tillgång till vid anslutning till ApoDos, vid
ordination/insättning och utsättning av läkemedel. Det finns ett antal
dosapotek i Sverige och varje vårdcentral är anslutet till det som är
närbeläget.
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2.1.4. HSL-Uppdraget

För att vården i hemsjukvården skall vara patientfokuserad, patientsäker
och tidseffektiv skall
dessa kriterier
uppfyllas
genom
att
distriktssjuksköterskan måste delegera vissa delar av arbetsmomenten till
vårdare (utbildad undersköterska) i hemtjänsten. (Socialstyrelsen, 2008)
Vanliga delegerade arbetsmoment är läkemedelshantering, hantering av
sonder,
urinkatetrar,
insulindelegering,
dispensering av
dosett,
såromläggningar, provtagning och analys av blodsocker. Delegering av
hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 1997:14)
2.1.5. Patientsäkerhet
En patient ska på ett respektfullt och omtankefullt sätt av hälso- och
sjukvårdspersonal ges sakkunnig och omsorgsfull vård, på ett vetenskapligt
och beprövat sätt. Enligt SFS (2010:659) skall patientsäkerhetslagen främja
hög patientsäkerhet och skydda mot vårdskada (innebär lidande, kroppslig
eller psykisk skada bland annat), vilket också är grunden i allt kvalitetsarbete.
Bakomliggande orsaker i organisation och rutiner ligger oftast bakom när
brister i patientsäkerheten uppkommer. Grunden för säker vård är att
diagnostik, vård och behandling utförs korrekt (Socialstyrelsen, 2009)

För att uppfylla kraven på god vård skall en vårdverksamhet vara säker, av
god kvalitet för att tillgodose patientbehovet av trygghet i vård och
behandling. Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för
att god vård ska kunna ges. (SFS 1982:763; SOFS 1997:10; SOFS 1997:14)
Vårdgivaren
har
skyldighet
att
bedriva
ett
systematiskt
patientsäkerhetsarbete genom att planera, leda, förebygga att patienter
drabbas av vårdskador och kontrollera samt säkerställa att god vård enligt
hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2010:659) All hälso- och sjukvårdspersonal
är dessutom skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls genom
att anmäla och rapportera risker och händelser som har eller hade kunnat
medföra vårdskada. (SFS, 1982:763; SFS, 2010:659, Socialstyrelsen, 2009)

2.2. Kommunikationsprocesser
Det finns två olika typer av kommunikation: Verbal kommunikation och
icke-verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen består av den
kommunikation som kan uttryckas i ord (Hägerfors, 1995). Det kan vara
Face-to-Face kommunikation, telefonkommunikation, brev, E-post och så
vidare. Den icke-verbala kommunikationen består av all kommunikation som
inte sägs med ord, såsom kropp och rörelse, rytm, tystnad, avstånd, färger.
Kommunikation innefattar enligt Palm (2006) hela processen med sändarebudskap-mottagare och med information avses det budskap som förmedlas
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genom kommunikationen. Information som kan avse innehållet i en
kommunikationsprocess kan betraktas som enkelriktad envägskommunikation medan kommunikation åsyftas en dubbelriktad
tvåvägskommunikation. Exempel på tvåvägskommunikation är dialogen och
ett dialogproblem kan vara att förmå en brukare att framföra sina synpunkter
på hemtjänstens verksamhet och enligt Palm (2006) finns heller inga
vattentäta skott mellan vad som kan betecknas som problem med
kommunikation,
dialog
eller
information.
Exempel
på
kommunikationsproblem är när ansvariga för äldreomsorg använder
kommunikationskanaler som inte når målgruppen på avsett sätt. Bristfällighet
i kommunikationen leder också till att en målgrupp förblir oinformerad eller
felinformerad och en följdkonsekvens av en dåligt informerad målgrupp kan
också vara att det blir svårare att utforma ett budskap på ett för målgruppen
begripligt sätt. (Palm, 2006)
Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver också kommunikation liksom Palm
(2006) som en kommunikationsprocess med en bestämd följd av handlingar
där information överförs från sändare till mottagare. Hur kommunikationen
sker har Jacobsen & Thorsvik (2008) beskrivit i nedanstående figur 2

Figur 2 – Kommunikationsprocessen (Hägerfors, 1995, s.187)

1.
2.
3.
4.

Sändaren kodar informationen, han eller hon formulerar och uttrycker
det sändaren vill förmedla.
Sändaren väljer kanal en för hur budskapet ska överföras.
Mottagaren avkodar informationen genom att tolka dess innebörd.
Mottagaren återkopplar genom att svara på sändarens budskap.

Denna modell är ett sätt att kartlägga och bestämma vilken roll en individ
har och växlar emellan i kommunikationsprocessen när denne ger och tar
information. En kommunikationskanal ger möjlighet att förmedla rik
information när den kan överföra många signaler samtidigt, när den ger
möjlighet till snabb återkoppling och när den är flexibel att sändare och
mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet till varandra (Jacobsen
& Thorsvik, 2008).
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2.3. Informationsflöden i hälso- och sjukvård
Information baseras på data och kan leda till kunskap. Exempel på data i ett
objektivt perspektiv är väl avgränsade och beskrivna variabler, som t.ex.
blodtryck, blodsocker. Information i ett vård- och omsorgsperspektiv är data
som blivit tolkad, strukturerad och organiserad. Exempel på detta är en
blodsockerkurva eller ett blodtrycksdiagram. (Johansson, 2012)
Information kan också definieras som icke-slumpmässig data som vid en
given tidpunkt blir tolkad av en aktör, en människa eller en maskin.
Information som har ett slutligt användningsområde eller har en potentiell
användning aktörtolkas då målmedvetet. (Haftor, 2012)
Enligt Moser et al. (2006) kan information inte enbart vara stabil utan den
kan också vara flytande med avseende på att den kan skifta och vara känslig
för de faktorer som kan påverka informationen. Den skall också ses som en
process och som ett resultat av en kollektiv arbetsinsats genom att
informationen distribueras genom olika organisatoriska arrangemang och
former som gör att beslutsfattande blir möjligt.
Johansson (2012) menar att betydelsefull information i vård och omsorg
måste vara tillgänglig, verifierad och korrekt, komplett, i rätt tid,
kostnadseffektiv, flexibel, tillförlitlig och relevant. Då information tolkas och
förstås i ett sammanhang i syfte att göra den användbar som stöd för specifika
uppgifter eller beslut blir det omvandlat till kunskap.
Informationsflöden kan misslyckas om något förändras på vägen. Enligt
Moses et al. (2006) handlar informationsflöden mycket om att flytta flödet
utan att det förändras likt som en vattenledning där information skapas går in
i en kanal och sen ut utan att det påverkas.
I en påtagligt organisationslik och socialt heterogen värld kan information
inte enbart vara ett flöde. Om information ses som flytande lika mycket som
det ses som flöde skulle definitionerna inte utgöra några gränser för vad som
kan räknas som information och inte (Moser et al., 2006).
”Medical information does not simply flow, but is fluid too: It changes as it
moves and is moved between locations, situations and moments - and it
changes because its context, and the boundaries to that context, and so to
what is taken into account, changes, too.” (Moser, 2005, s. 30)
Informationsflöden inom hälsa och sjukvård är långt ifrån tillfredställande
enligt Moser (2005) och exempel på det är information som inte är på rätt
plats, vid rätt tid eller är i rätt format. Informationsutbytet kan vara både
tidsödande och icke pålitligt. Informationskanalerna som informationsflödena
passarerar är inte tillräckligt integrerade och vanliga problem enligt
författaren är att flödena är pappersbaserade och till viss del digitala samt att
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informationssystemen är ofta inkompatibla med andra informationssystem.
Moser (2005)

2.4. Interorganisatoriska processer
Inom vård och omsorg, där interorganisatoriska processer omnämns som
samverkan har enligt Lindholm (2010) samverkan mellan kommun och
landsting blivit allt större och har bland annat resulterat i olika reformer
under 90-talet som till exempel ädelreformen och handikappreformen.
Styrning av interorganisatorisk samverkan kan ske på olika sätt och de
vanligaste kategorierna är social-, handlings- och resultatstyrning.
Lindholm (2010) skriver också att vård och omsorg tillhör samhällets mest
komplexa verksamheter och de är politiskt styrda och präglas av
multidimensionella mål. Arbetet med samverkan inom vård och omsorg
präglas av att ingen huvudman har organisationsrätt, d.v.s. ingen huvudman
(kommun eller landsting) kan fatta beslut som är bindande för någon annan
huvudman. Lindholm (2010) menar då att olika samverkanslösningar mellan
olika organisatoriska huvudmän ställer höga krav på flexibilitet och
anpassningsförmåga samt nytänkande inom området horisontella
vårdprocesser.

2.5. Mikrosystem i hälso- och sjukvården
Enligt Nelson et al. (2007) är en välfungerande hälso- och
sjukvårdsorganisation av största vikt för att vården på ett tillfredställande sätt
skall fungera på alla nivåer. Det centrala i författarens begrepp är att gruppen
med dess speciella sammansättning med bland annat arbetsgrupper av olika
vårdgivare, som undersjuksköterska, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster osv. som utgör det betydelsefulla istället för enskilda
medarbetare.
Mikrosystemet inom hälso- och sjukvården som är en grupp av medarbetare
inom olika professioner är en del av Nelson et al. (2007)
organisationsstruktur som är tredelad.
-

Mikrosystemet är som sagt en grupp av medarbetare inom olika
professioner som arbetar regelbundet med patientcentrerad vård.
Mikrosystemet har organisationsgemensamma mål och kopplade
processer, delad informationsmiljö.

-

Mesosystemet är inom hälso- och sjukvården kliniker, vårdcentraler,
enheter (hemtjänstenheter bland annat) där mikrosystemen befinner sig.
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-

Makrosystemen inom hälso- och sjukvården betecknas ofta av hela
organisationen, det kan vara ett sjukhus t.ex. Makrosystemet styrs av
politiska beslut/riktlinjer samt budget.

Nelson et al. (2007) poängterar dock att dessa strukturella nivåer inte är
fasta utan aktuell situation får styra det perspektiv som är bäst tillämpad.
2.5.1. Informationsflöden i ett mikrosystem

Tillgången till information är av vital betydelse för att personal inom t. ex
hemsjukvård och hemtjänst skall kunna genomföra sitt arbete då tillgången
till aktuell information är vital. Informationsflödena i en process sker i flera
steg och avlöser varandra. Detta sker också mellan mikrosystem, dvs mellan
hemtjänst och hemsjukvård. (Nelson et al., 2007)
”Small replicabel units” dvs koppla samman organisationens
huvudkompetens med den enskilda kundens behov är enligt Nelson et al.,
(2007) det bästa organisationerna utgick ifrån för att de på bästa sätt kunde
möta varje kunds (patients/brukares) behov och kallade det kliniska
mikrosystem. Ett kliniskt mikrosystem är den plats där patienter, familjer,
vårdteam och information möts. Här arbetar en liten grupp människor (läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal) tillsammans för att
ge vård och service till en viss patientgrupp (och deras familjer). (Ibid, 2007)
Om hälso- och sjukvårdspersonal i ett mikrosystem skall kunna öka
effektiviteten med avseende på informationsflöde, informationsöverföring
och informationsförsörjning är det viktigt med förståelse för hur alla viktiga
processer och subprocesser fungerar, veta vad nästa mikrosystem gör för att
kunna leverera rätt information. Med uppritade flödesscheman kan hälso- och
sjukvårdspersonal få bättre inblick och bättre känna till egna ansvarsområden
och förväntningar
från andra aktörer
i processerna samt
hur
tjänsterna
genomförs
och
levereras. Det gör
också att misstag,
missförstånd och
risken
för
dubbelarbete
minskar.
(Ibid,
2007)
Figur 4 – Egentolkad figur av Nelsons upp och nervända pyramid (Nelson et al., 2007)
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För att systemet ska kunna producera service och vård i toppklass är det
viktigt att det har mätbara kliniska mål, sammanlänkande processer och en
delad informationsmiljö. Nelson et al. (2007) har funnit att denna generella
struktur över små hälso- och sjukvårdsenheter som beståndsdelar i ett större
sjukvårdsystem, är vanliga i världens utvecklade länder.
2.5.2. Brister i informationsflöden mellan två mikrosystem

Då den basala omvårdnaden av brukare utförs av en kommuns
omvårdnadspersonal (hemtjänsten) är det viktigt att distriktssjuksköterskan i
hemsjukvården överför den information som hemtjänstpersonal behöver för
att utföra bästa möjliga omvårdnad. (Wanland et al., 2011)
Informationsutbytet mellan olika vårdprofessioner enligt Wanland et al.
(2011)
görs
i
stor
utsträckning
via
muntlig
överföring.
Informationsöverföring mellan olika skiftgrupper kan göras muntlig eller
skriftligt som sker i patientjournal. När det gäller oplanerade och akuta
insatser får distriktssjuksköterskorna förlita sig på information från
hemtjänstpersonal, brukarna själva samt anhöriga. Omvårdnadspersonal har
idag ej läs- och skrivbehörighet för att läsa t.ex. omvårdnadsplaner och
insatser som är beslutade inom HSL.
Kommun, primärvård och landsting har idag olika journalsystem som inte
kommunicerar
med
varandra
och
det
medför
tröghet
i
informationsöverföringen i och med att papperskopior då måste användas
samt muntlig rapportering. (Wanland et al., 2011)

2.6. Theory of Constraints
En begränsning eller en flaskhals beskrivs enligt flaskhalsteorin (Theory of
Constraints) utvecklat av Goldratt (2004) som något som stoppar en
organisation vare sig det är en tjänsteutövande offentlig organisation som
hälso- och sjukvård t.ex. eller en tillverkande vinstdrivande organisation från
att växa eller betjäna sina kunder bättre. Det finns fyra sorters begränsningar;
den fysiska, den logistiska, den ledningsmässiga (ett exempel är att
organisationens styrprinciper och operationsprocesser kan vara en
begränsning samt olika direktiv mot att jobba övertid likaså) samt den
beteendemässiga. Begränsningen är styrande vid planering och avgör
genomflödet. (Breen et al., 2002)
Genomflödet definieras enligt Groop (2012) som graden en organisations
mål eller delmål blir uppfyllda. För att definiera genomflöde inom hälso- och
sjukvården har Ronen et al. (2006) beskrivit målet med genomflödet i hälsooch sjukvård som att behandla patienter, bättre, snabbare både nu och i
framtiden genom att maximera och tillhandahålla medicinsk service
kvalitetssäkrat till patienter utifrån budgetbegränsningar.
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Om en organisation skall styras och hanteras effektivt måste varje beslut
byggas på en organisations förmåga att röra sig mot organisationens
beslutade mål och om någonting är svårt att mäta är det också troligt svårt att
mäta och åskådliggöra. (Ronen et al., 2006)
Flaskhalsteori handlar enligt Groop et al. (2010) att en organisation bara
kan förbättra sitt flöde genom att stärka den svagaste länken, dvs. det som
begränsar flödet.
Många hälso- och sjukvårdsorganisationer tenderar att följa praxis med
kostnadsreduktionspolitk när tillgängliga resurser samtidigt effektiveras.
Detta förfarande gör ofta att effekten blir den motsatta eller uteblir. I
avsaknaden på fel fokus, dvs. istället för att titta på genomflödet eller
strömningen och istället prioriterar effektivisering av varje delsteg i en
process med antagandet att resursanvändningen i varje delsteg i en process
används fullt ut varje gång blir det problem och kostnaderna i form av långa
väntetider, långa ledtider och svarstider gör att effekten ebbar ut. (Groop,
2010)
2.6.1. 5 steg för att underlätta och undanröja systemflaskhalsar

För att enligt Goldratt (2004) kunna jobba med att underlätta och undanröja
systemflaskhalsar tog också samma författare fram ett fem stegs program ”5
focusing step program” för att skapa ständiga förbättringar
Steg 1 – Definiera systemmålet
Definitionen av ett systemmål beror syftet med ett system/organisation
vilket borde definieras av systemet ägare. Definitionen av ett systemmål är av
vikt eftersom det styr varje beslut och agerande i en organisation. (Groop,
2012) För icke vinstdrivande organisationer skiljer sig måldefinitionen från
vinstdrivande som kan vara ”skapa mervärde för aktieägarna” med att skapa
mervärde för kunderna genom ökad nivå på kundservice, det kan också vara
enligt Ronen et al. (2006) att uppnå mätbara mål som ligger i linje med
budget. För hälso- och sjukvårdsorganisationer kan målen också vara att
uppnå hög grad av servicekvalitet.
Steg 2 – Bestäm mätbara mått på övergripande prestanda
Mätbara mått på övergripande prestanda kan hjälpa organisationer att mäta
en organisations prestanda relaterat till dess mål. Vanliga mätbara mått är ju
de ekonomiska med kostnadskontroll bland annat. Mätbara mått på
övergripande prestanda som bestäms utifrån flaskhalsteori kan ha stor
betydelse för att organisationer på ett bättre sätt kan utvärdera vad enskilda
beslut kan påverka det övergripande målet i organisationen. Vanliga mätbara
mått är genomflöde, lager och operativa kostnader. (Groop, 2012)
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Steg 3 – Identifiera flaskhalsarna/begränsningarna
För att identifiera en organisations flaskhals som begränsar organisationen
från att uppnå högre nivå av den övergripande prestandan relaterat till
organisationens mål finns det olika sätt att göra det på. För att identifiera
begränsningarna är det bästa sättet att analysera kapacitetsutnyttjandet av en
organisations totala resurser genom olika typer av visualisering genom
diagram t.ex. (Ronen et al., 2006)
Steg 4 – Exploatera/Lyft fram begränsningarna, flaskhalsarna
Att exploatera en flaskhals är att med alla möjliga medel maximera dess
prestanda. I detta steg elimineras också eventuella begränsningar som beror
på organisationella begränsningar. För att exploatera en begränsning görs det
i ett effektivitetsperspektiv ”Efficiency” där användningen av den begränsade
resursen maximeras samt att eventuell väntetid, övrig passiv tid minimeras. I
det andra perspektivet ”Effectiveness” utgår det från att en resursbegränsning
inte alltid kan tillgodose allt efterfrågat behov. Perspektivet ”Effectiveness”
utgår från att de produkter eller tjänster som produceras och som genererar
bäst värde per flaskhalsminut skall i första hand passera flaskhalsen. (Ronen
et al., 2006)
Steg 5 – Underordna alla icke-flaskhalsar till flaskhalsen
När flaskhalsarna/begränsningarna är identifierade måste en organisation
sätta upp kriterier och riktlinjer för hur alla icke-flaskhalsar skall underordnas
flaskhalsen. (Ronen et al., 2006)
Steg 6 – Lyft upp flaskhalsen
Att lyfta upp en flaskhals i en organisation är enligt Ronen et al. (2006) att
lyfta kapaciteten i genomflödet i hela systemet/organisationen. En
organisation som beslutar om investeringar i en flaskhals bör också då
bestämma om en flaskhals är en intern eller extern flaskhals. Att lyfta upp
kapaciteten är vanligt genom förstärkning av personal, investeringar i ny
bättre utrustning. (Ronen et al., 2006)
Steg 7 – Om flaskhalsen är eliminerad, gå tillbaka till steg 3
Detta steg är slutet på en pågående process. Goldratt (2004) resonerar att
om en flaskhals är bruten och eliminerad måste en ny flaskhals ha dykt upp i
en annan del i systemet/produktionsprocessen.
2.6.2. Organisationella flaskhalsar

Varje organisation är egentligen en kedja av oberoende händelser eller
processer vars utförande av varje händelse och process bygger på föregående
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händelser eller processer. Organisationella flaskhalsar härrör sig från fysiska
flaskhalsar som bemanning, kapacitet som beror på utrustning och lokaler
men det kan också vara begränsningar som beror på riktlinjer, praxis,
förhållningssätt, arbetssätt, arbetstoppar. (Groop, 2010)
I Organisationella flaskhalsar ingår det också flaskhalsar som beror på
arbetstoppar, eller säsongsmässiga som influensaperioder då många kan vara
sjuk samtidigt. Även flaskhalsar där riktlinjer, praxis, arbetssätt som beror på
formella regler eller informella som kan reducera en organisations
produktivitet. Resursflaskhalsar kan i vissa fall också vara ett resultat av
organisationella flaskhalsar ”policy constraints” (Groop, 2012)
2.6.3. Tids- och plats flaskhalsar

All hälso- och sjukvårdsservice idag med tilldelade resurser beroende på
behov är traditionellt begränsade av tid och plats. Groop et al. (2009)
begränsar det till ”service provision time” och ”service provision location”.
Hälso- och Sjukvårdstjänster inkluderar idag egenvård, hemsjukvård, vård
vid vårdcentraler samt informationskanaler som muntlig och skriftlig
information mellan vårdgivare och vårdtagare. Groop et al. (2009) menar att
begränsningarna med tid- och platsflaskhalsar också bygger på tillgång,
variation och graden av användningsnivå.


Tillgång menas med den tid det tar för hälso- och sjukvårdspersonal
att ta sig från en plats till en annan där behov uppstår, exempel är när
hemtjänstpersonal åker på ett brukarlarm.
 Variation kräver tillgångar som kan användas i olika grad beroende på
behov. Tillgångar som bara kan användas för ett specifikt ändamål
kan ju enligt Groop et al. (2009) inte användas för något annat syfte.
Ett exempel är ju en blodsockermätare för att mäta blodsocker hos
brukare som har diabetes.
 För grad av användningsnivå styr ju behovet graden. Behovet är
relaterat till storleken på området, dvs storleken mätt efter antal
vårdtagare som bor i området som i sin tur står för en
efterfrågevolym.
Med rätt informations och kommunikations teknik/utrustning kan enligt
Groop et al (2009) påverka en organisations tids- och platsflaskhalsar genom
att variation, tillgång och grad av användningsnivå påverkas.
Groop et al. (2009) utkristalliserar fyra kombinationer av tids- och
platsflaskhalsar som rätt typ av IKT kan påverka.
-

Synkroniserad service – samma tid och samma plats
Tidssynkroniserad service – Personal använder mobiltelefoner eller
annan liknande utrustning för att kommunicera med vårdtagare
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Platssynkroniserad service – Samma plats men olika tidpunkter,
exemplifieras med t.ex. provtagningar som lämnas hos vårdtagare och
som hämtas av distriktssjuksköterska eller skriftliga meddelanden som
lämnas på plats.
- Asynkron service – Service vid olika tidpunkter och olika platser
Potentiella mobila applikationer som starkt kan påverka tids- och
platsflaskhalsar kan enligt Ibid (2009) skapa bättre kommunikation mellan
vårdnadsgivare och vårdtagare som blir mycket mobilt, möjliggöra
videosamtal mellan vårdpersonal och distriktssjuksköterska hos vårdtagare.
-

2.7. Flödeseffektivitet & Resurseffektivitet
Enligt Modig et al. (2011) är flödeseffektivitet summan av värdeskapande
aktiviteter i relation till den totala genomloppstiden för en process.
Resurseffektivitet definieras hur effektivt en organisation utnyttjar resurserna.
För att uppnå det perfekta tillståndet enligt Modig et al. (2011) gäller det för
en organisation att både utnyttja resurserna effektivt (hög utnyttjandegrad)
samtidigt som flödeseffektiviteten är hög. För att uppnå det enligt Modig et
al. (2011) krävs det bland annat att hög kvalitet på behovsinformation, hög
grad av resurstillgångar. Konsekvenser av dålig flödeseffektivitet definieras
av författarna Modig et al. (2011) bland annat som att hög kapitalbindning,
sämre lönsamhet, sämre budgetprognos, längre genomloppstider och
försämrad överblick.
Resurseffektivitet mäts enligt Swan et al. (2013) som hur mycket tid
respektive resurs används till värdeskapande arbete inom till exempel hur
mycket hemtjänstpersonal förväntas vara hos brukaren för att det skall bli
ekonomiskt lönsamt. Ökad kapacitet kräver enligt Swan et al. (2013) ökade
resurser.

Resurseffektivitet fokus på hög
beläggning

Ger långa
genomloppstider
Många ärenden &
överlämningar
Olika arbetssätt och
bristande överblick

Resulterar i
kapacitetsbrist,
kvalitetsbrist,
dubbelarbete,
bristande överblick,
suboptimering

Skapar missnöjda
brukare, ineffektiv
ärendehantering,mis
snöjd personal, ej
optimal
resursanvändning

Figur 5 – Egen tolkning av - Effekter av fokus på enbart resurseffektivitet (Modig et al.,
2011)
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2.8. Analysmodell

Figur 6 – Enkel Analysmodell (Källa: Egen).

I analysmodellen som består av tre stora delar så ingår informationssystem
och IKT som grund. Delen med Landstinget, Primärvården beskrivs inte
närmare i modellen och syftet med att den är med i modellen är att visa att
distriktssjuksköterskornas samt brukarnas/patienternas regelbundna kontakt
med primärvårdens läkare. Med informationssystem och IKT menas
informations- och kommunikationsteknik som stationära datorer, fasta och
mobila telefoner samt fax, sms och mejl. Utan informationssystem och IKT
kan informationsprocesserna i läkemedelshanteringen inte fungera.
I modellen (figur 6) så beskrivs informationsprocesser, läkemedelshantering
inom hemsjukvården som distriktssjuksköterskornas kontakt och
kommunikation
med
brukare,
hemtjänst,
läkare.
Även
distriktssjuksköterskornas informationsrutiner med bland annat Hsl-uppdrag,
uppdatering av medicinlistor, dokumentation av brukarnas hälsostatus ingår
också.
För informationsprocesser, läkemedelshantering inom hemtjänsten
motsvaras det av kontakt och kommunikation med hemsjukvården, apotek,
brukare och andra vårdgivare samt resursplanerare. Informationsrutinerna
omfattar bland annat uppdatering av medicinlistor, brukarbesök på
vårdcentral, signeringslistor.
Gemensamt för informationsprocesserna inom hemtjänsten och
hemsjukvården och som beskrivs i modellen (figur 6) så utgår alla
informationsprocesser inom läkemedelshanteringen från patienten/brukaren i
centrum och utifrån brukarnas behov.
Centralt i analysmodellen av vilket studiens syfte kommer att handla om är
flaskhalsarna och inom fältverksamhet i vård och omsorg skiljer de sig mot
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de flaskhalsar som finns i platsförlagd verksamhet inom vård och omsorg
samt flaskhalsar som finns i tillverkande verksamhet. Flaskhalsar som är
aktuella att belysa som Groop (2012) tar upp är bland annat tid- och
platsflaskhalsar och organisationella flaskhalsar.
Det sista steget i analysmodellen (Figur 6) är resultatet, det vill säga hur
analysmodellen resulterar i hur kartlagda flaskhalsar med avseende på tid,
plats
och
organisation
påverkar
läkemedelshanteringens
informationsprocesser i hemsjukvården och hemtjänsten med avseende på
flödeseffektivitet, resurseffektivitet och patientsäkerhet.
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3. Metod
I metodkapitlet redovisas hur studien genomförts och vilka vetenskapliga
perspektiv som använts.

3.1. Vetenskaplig ansats
Utgångspunkten i den fortsatta forskningen är Creswells (2013) beskrivning
av konstruktivism som är förenlig med planerna på forskningsfrågor i det fält
som rör informationsprocesser i offentlig förvaltning, närmare beskrivet i
äldreomsorgen där undertecknad är verksam.
Undertecknad delar den konstruktivistiska grundsynen som Creswell (2013)
beskriver med att omvärlden är subjektiv och att individen ser omvärlden och
konstruerar verkligheten utifrån de premisser som gäller för varje enskild
individ. Antar att synen på informationsprocesser och hur det skall gå till är
olika inom en äldreomsorg som har flera vårdgivare som aktörer. Synen på
hur informationsprocesser definieras och hur den tolkas och kvalitetssäkras är
lika många som antalet vårdgivare/aktörer inom äldreomsorgen.
Kommer sen att utgå med en kvalitativ ansats och försöka förstå de
respondenter (som senare kommer att utses) och vad de har för syn på de
fenomen som är till grund för diskussion.

3.2. Forskningsdesign
Patel & Davidson (1994) pekar att de vanligaste undersökningstyperna som
sorteras efter vilken förförståelse forskaren har om aktuellt problemområde är
den explorativa och de deskriptiva undersökningsmetoderna. Den explorativa
används då brister finns i forskarens förförståelse och den deskriptiva
använder forskaren då det finns tillräcklig förförståelse och undersökningen
begränsas till noggranna och detaljerade beskrivningar av definierade
problem. (Ibid., 1994)
Myers & Avison (2002) nämner att kvalitativa forskningsmetoder som blev
utvecklad från den sociala forskningen tillät forskare studera sociala och
kulturella fenomen för att förstå människor och deras sociala och kulturella
sammanhang som de lever i och det passar forskning inom
informationssystem väldigt väl. Vanlig övergripande forskningsdesign som
Myers & Avison (2002) pekar på är aktionsforskning, fallstudier bland annat.
I kvalitativ forskningsdesign nämner Creswell (2013) att vanliga punkter
för en forskare att studera med utgångspunkt från fallstudier är bland annat
fenomen, processer & aktiviteter, individer, grupper, organisationer och de
bästa tipsen han tar upp är att
- Identifiera den specifika designen som forskaren kommer att använda
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-

Tillhandahålla bakgrundsinformation om den specifika designen
Identifiera hur användandet av designen kommer att forma
designprocessens aspekter.
För att bäst möta studiens syfte och för att svara på uppställda
forskningsfrågor är ett kvalitativt angreppssätt det bästa för att svaren skall få
hög validitet som möjligt. Undersökningen genomförs som en fallstudie på
Örnsköldsviks Kommun där bland annat hemtjänsten och hemsjukvården
ingår.

3.3. Forskningsmiljö och urval
Fallstudien genomförs på Örnsköldsviks Kommun. Både hemtjänsten och
hemsjukvården organiseras av Örnsköldsviks Kommun. Berörd personal och
ledning på mikrosystemnivå inom hemtjänst, hemsjukvård kommer att bli
aktuell för fallstudien, som till stor del baseras på semi-strukturerade
intervjuer.
För att få tillräcklig validitet baseras undersökningen med intervjuer till
minst tre hemtjänstenheter i centrala Örnsköldsvik samt hemsjukvården i
Örnsköldsviks kommun. Kommer minst två-tre vårdare samt enhetschef att
intervjuas. För hemsjukvården kommer distriktssjuksköterskor som är
kopplade till valda hemtjänstenheter samt MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska för Örnsköldsviks kommun) att intervjuas.

3.4. Forskarens roll och förkunskaper
Kvalitativ forskning är mycket en tolkande forskning och Creswell (2013)
menar att forskaren ofta är djupt engagerad och involverad vid intervjuerna
med respondenterna i rollen som undersökare.
Respondentens personliga bakgrund, kulturella och socioekonomiska status,
värderingar formar de svar som forskaren i rollen som undersökare ställer.
Då undertecknad jobbat inom äldreomsorgen i 12 år varav inom
hemtjänsten i fyra år samt har förkunskaper om logistik genom tidigare
akademiska studier gör att sannolikheten är god att kommande intervjuer,
från förarbete med framställning av relevanta frågor, genomförande av
intervjuer och efterarbete med transkribering och tolkning av resultatet,
kommer att bli framgångsrik. Det som dock kan tala emot är undertecknads
förkunskaper och att respondenten kan påverkas av bias och i vilken relation
de har till forskaren och svaren kan påverkas därefter. Utifrån det kommer
undersökningen att genomföras på tre andra hemtjänstgrupper i centrala
Örnsköldsvik för att skapa förutsättningar för att svaren får en hög validitet.

3.5. Datainsamlingsmetod
Det finns ett antal datainsamlingsmetoder som forskaren kan använda sig av
vid kvalitativt angreppssätt. Creswell (2013) nämner bland annat metoder
som observationer, intervjuer, dokumentinsamling, ljud och video
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upptagningar. Vid intervjuer som insamlingsmetod belyser Creswell (2013)
att det kan ske med ”ansikte mot ansikte” möte, telefonintervjuer,
gruppintervjuer och intervjuer på internet med mejl. Bedömer att personliga
intervjuer blir den bästa tillsammans med dokumentinsamling av interna
dokument. Creswell (2013) menar att styrkorna med personliga intervjuer är
att forskaren då kan ha kontroll över frågorna, att respondenten svarar på
avsett sätt som forskaren önskar, samt att respondenten också kan
tillhandahålla bakgrundsinformation till uppställda frågor. Begränsningarna
är att respondenten kan påverkas av forskaren och då alla respondenter är
olika kan svaren ändå bli olika.
Bedömer också att inspelade semistrukturerade intervjuer, som sedan
transkriberas tillsammans med dokumentinsamling av interna och publika
dokument blir den bästa datainsamlingsmetoden. Då de tilltänkta
respondenterna finns på mikrosystemnivå inom hemtjänsten och
hemsjukvården inom Örnsköldsviks Kommun kommer intervjufrågorna
anpassas till den typ av ansvar respondenterna har.

29 (79)

3.5.1. Tillvägagångssätt för datainsamlingen

Skapa
intervju
frågor

Förfrågan till
avd.chef
ordinärt boende

• Framställning av analysmodell
• Utformning av intervjufrågor efter analysmodell

• Uppskattning av behovet av datainsamling: Mål att 3 hemtjänstområden där 3 vårdare
utsedda av enhetschef samt enhetschef och distriktssjuksköterska skall intervjuas samt MAS
• Uppskattar tider för intervjuer
• Lämna förfrågan samt återkoppling 3-4 dagar senare per mejl och telefonkontakt

• Återkoppling till enhetschef för hemtjänstgrupp som skall intervjuas samt MAS
• Bestämma tider för intervjuer med enhetschef med vårdare och enhetschef
Före intervj. • Respondenterna fick tillgång till frågorna minst en vecka i förväg av enhetschef för att läsa in
sig på frågorna
• Genomförande av semistrukturerade intervjuer med diktafonfunktion i mobiltelefon med
respondenter
• Överföring av inspelade intervjuer till dator för att underlätta hantering
Under &
Efter Intervj. • Transkribering av intervjuer till råtext och därefter omskrivning av intervjuerna till
rapportform.

Figur 7 – Översikt av tillvägagångssätt för datainsamling (Källa: Egen)

Efter att intervjufrågorna var framställda skrevs ett mejl till
avdelningschefen för ordinärt boende med en förfrågan om att göra intervjuer
med tre hemtjänstenheter. För respektive hemtjänstenhet planerades att
potentiellt intervjua två vårdare och enhetschef samt distriktssjuksköterska
och till sist MAS vilket var målet. Från målet att sex vårdare och
treenhetschefer samt tre distriktssjuksköterskor och MAS skulle intervjuas
blev utfallet att fyra vårdare, två enhetschefer, tre distriktssjuksköterskor samt
MAS som blev intervjuad.
Då fysiska intervjuer med valda hemtjänstenheter ämnades att göra, valdes
också av praktiska skäl hemtjänstenheter i centrala Örnsköldsvik med många
brukare.
Den gemensamma nämnaren till att vissa intervjuer inte blev gjorda var att
verksamheten på grund av tidsbrist för respektive hemtjänstenhet inte gjorde
det möjligt att genomföra intervjuer. Det kunde också vara att den av
enhetschefen utsedda respondenten inte kunde delta pga. frånvaro. Vid
undersökningen så avböjde ingen av andra skäl än ovan angivna. Att boka tid
för intervjuer med vårdpersonal och enhetschefer var dock svårare än väntat
och det medförde att ombokning skedde minst två-tre gånger innan tid för
intervju kunde fastställas per hemtjänstgrupp. Det som ställde till det var att
vid intervjuperioden skedde samtidigt fortbildning för vårdpersonal och att
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det därför var svårt för enhetschef att avsätta tid för lämplig vårdpersonal
som kunde svara på intervjufrågor.
Desto lättare gick det med hemsjukvårdens distriktssjuksköterskor vilket
gjordes i en intervju med alla tre inblandade som fick svara på samma frågor.
Intervjuerna gjordes efter tider när verksamheten tillät det. För vårdare
skedde de flesta intervjuerna efter lunch då verksamheten för vårdarna tillät
det. För distriktssjuksköterskorna som är ännu svårare att stämma in tid med
var det mest fördelaktigt att genomföra intervjuerna på morgonen innan de
åker ut på fältarbete hos brukarna/patienterna. Enhetschefer och MAS gick
det dock lättare att bestämma tid för intervjuer.
Intervjuerna som gjordes ute bland respondenterna (vårdare, enhetschefer
och distriktssjuksköterskor och MAS) dokumenterades med diktafon
(mobiltelefon användes med diktafonfunktion). Sedvanliga anteckningar med
penna och papper för att ha möjligheten att notera svar som sticker ut från
respondenterna användes också, samtliga respondenter tillfrågades först om
diktafon fick användas och det var ingen som nekade. När intervjuerna
gjordes kändes det att det gjordes i en avspänd miljö i och med att
respondenterna (särskilt vårdarna) hade tid avsett för intervjuerna och var
avslappnade och kunde koppla loss sig från verksamhetens stress. I och med
att respondenterna läst in sig på frågorna gjorde det också att mindre tid gick
åt att förklara frågornas innebörd och mer tid kunde gå till att ge konkreta
svar på intervjufrågorna.

3.6. Analysmetoder
I kvalitativ forskning beskriver Creswell (2013) sex steg enligt vilka han
tycker dataanalysen bäst kan genomföras.
Steg 1; Organisera och förbered data för analys.
Innebär att transkribera intervjuerna, sortera och katalogisera insamlad
information (Ibid., 2013)
Steg 2; Gå igenom all insamlad data/information.
Innebär bland annat att forskaren kan titta efter generella beröringspunkter
ur det insamlade materialet. Notera gemensamma nämnare som
respondenterna tittat på. (Ibid., 2013)
Steg 3; Börja koda all insamlad data/information.
Innebär bland annat att forskaren organiserar och kategoriserar den
insamlade informationen med kodifiering utifrån endera det förbestämda
nyckelordet eller nyckelord som passar in speciellt i forskarens studie. (Ibid.,
2013)
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Steg 4; Använd kodningsprocessen för att generera beskrivningar av till
exempel kategorier.
Detta steg är användbart vid framställning av detaljerade beskrivningar av
fallstudier. Kodningen används för att generera ett begränsat antal teman eller
kategorier. Dessa teman/kategorier kan senare dyka upp som ”major
findings” Bortom att identifiera teman och kategorier kan forskaren också
lägga till ytterligare lager av komplex analys. Ett exempel är att forskaren kan
koppla det till en tidslinje eller utveckla det till teoretiska modeller (grundad i
teorin). (Ibid., 2013)
Steg 5; Bestäm hur beskrivningen av teman/kategorier skall visualiseras,
beskrivas i den kvalitativa berättelsen genom diskussion.
Här kan forskaren föra en diskussion och det vanligaste är att binda
samman upptäckterna av analysen i berättelseform och det är också vanligt
att forskaren kopplar samman berättelsen med figurer, tabeller och diagram.
(Ibid., 2013)
Steg 6; Det sista steget är att tolka analysens upptäckter och här gör
forskaren sin egen tolkning av analysen. Det kan också vara en jämförelse
med analysens upptäckter med den teoretiska referensramen. När forskaren
använder en teoretisk lins kan forskaren göra tolkningen som en
handlingsplan för förändring och reformer. (Creswell, 2013)
Till skillnad från Creswells (2013) allmänna modell har Creswells analys
inte följts fullt ut. I steg ett och två har Creswell följts i arbetet med att
bearbeta intervjuerna och transkribera intervjuerna till råtext. I steg tre där
Creswell skriver om kodning av information utgicks det från
intervjufrågornas indelning och rubriceringar. I steg fyra gäller det i
Creswells (2013) allmänna förslag om kvalitativ analys att använda
kodningsprocessen för att generera beskrivningar men där används
analysmodell i 2.8 för att finna faktorer i resultatet, dvs. flaskhalsar som
påverkar resurseffektivitet, flödeseffektivitet och grad av patientsäkerhet.
I det femte steget är att konkretisera det fjärde steget genom att skriva
analysen och visualisera det med exempelvis figurer, tabeller och diagram för
att förstärka förståelsen av analysen.
Det sjätte och sista steget är att lägga till egna reflektioner från analysen
förutom att göra jämförelser med den teoretiska referensramen.

3.7. Validitet och reliabilitet
Creswell (2013) definierar validitet, och i det här fallet kvalitativ validitet,
att forskaren kontrollerar noggrannheten i de slutsatser som studien har
kommit fram till genom att använda sig av framtagna valideringsrutiner och
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kvalitativ reliabilitet menas med att forskarens förhållningssätt är jämn och
tillförlitlig genom hela studien.
För validering har Creswell (2013) tagit fram valideringsstrategier som
forskaren kan använda sig av och några är bland annat, triangulering, att
anlita en extern forskare som kan läsa igenom studien, att klargöra forskarens
påverkan på studiens resultat (bias), att presentera information som kan
motbevisa studien, omfångsrika och djuplodande beskrivningar av
konklusionerna kan också skapa högre validitet.
För att skapa en grund för god validitet valdes hemtjänstgrupper där bias
inte hade stor påverkan för studiens resultat. Risken för hög bias har varit
påtaglig för studien då undertecknad dels arbetat i många år inom
hemtjänsten och dels för den akademiska bakgrunden där bland annat ett
antal logistiska studier har genomförts. En annan grund för god validitet är att
valet av respondenter och antal respondenter per hemtjänstgrupp blev två
vårdare och enhetschef per grupp. Validiteten bör då tillförsäkras dels genom
att respondenterna ger liknande svar och dels att det också är en form av
triangulering enligt Creswells (2013) tolkning. Det som säger emot detta är
att respektive respondent som valts ut av enhetschef i förväg fått frågorna och
därefter haft möjlighet att pratat ihop sig om frågorna vilket riskerar att
information som en respondent har som kan ha betydelse för fallstudien inte
sägs.
En tredje grund för god validitet för examensarbetet är att
presentationsversionen delgetts till undertecknads enhetschef, som är
sakkunnig för de informationsprocesser som studien skall belysa för
genomläsning och genomgång av resultatkapitlet. Intervjun med medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) för Örnsköldsviks kommun hade i första hand
ett syfte att få en övergripande förståelse för läkemedelshanteringens
påverkan av patientsäkerhet och i andra hand en validering av de
intervjufrågor som ställdes till hemsjukvården och hemtjänsten.
Den fjärde och sista grunden för god validitet väljs inspelade
semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling.
Grunden för studiens reliabilitet kommer att ligga i arbetet med
intervjufrågorna. Undersökningens tillvägagångssätt kommer också att
noggrant beskrivas så att studien kan utföras av andra forskare vid andra
tillfällen. Det som dock kan påverka studiens reliabilitet är att vid tiden för
studiens intervjuer pågick det ett förändringsprogram för alla undersökta
hemtjänstgrupper med dokumentationssystem i mobiltelefonen ”Lifecare för
hemtjänst” vilket kan innebära att denna studie ett år senare sannolikt
kommer få ett annat resultat. Det som också påverkar är reliabiliteten är om
respondenterna av olika skäl inte kan medverka i en framtida kontrollstudie.
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3.8. Etiska frågor
Även om studien om kartläggning av flaskhalsar i informationsprocesser
inte behövde tillstånd av etiska skäl fanns det fyra huvudkrav enligt
Vetenskapsrådet (2011) som hänsyn togs till.
Informationskravet; innebär att forskaren skall informera deltagarna om
vilka villkor som gäller för deltagandet. (Ibid., 2011)
Samtyckeskravet; innebär att forskarna skall informera respondenterna med
mejl eller brev med information att deltagandet är frivilligt och att de har rätt
att avbryta utan att motivera varför. (Ibid., 2011)
Konfidentialitetskravet; innebär att de inspelade intervjuerna förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem, likaså de transkriberade
dokumenten som baseras på de inspelade intervjuerna. (Ibid., 2011)
Nyttjandekravet; innebär att insamlade data enbart kommer att användas i
forskningssyfte. Insamlade data för studien kommer inte användas för
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet,
2011)
Utifrån Vetenskapsrådets (2011) krav på information, samtycke och
konfidentialitet informerades respondenterna inför varje intervju om hur länge
intervjun kommer att ta och att många frågor troligtvis kommer att gå in i
varandra och att då kommer eventuella frågor komma att hoppas över, för att
spara tid. Respondenterna tillfrågades också om det var ok att spela in
intervjuerna och informerades om att de inspelade intervjuerna kommer att
användas som grund för transkribering av intervjuerna.
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4. Resultat
I resultatet presenteras resultatet från undersökningen som gjordes med tre
distriktssjuksköterskor, fyra vårdare och två enhetschefer samt MAS. För
distriktssjuksköterskorna intervjuades alla på en gång pga. praktiska skäl
och för resterande en och en. Rubriceringen följer i stort den rubricering som
användes för intervjufrågorna. För att underlätta för läsaren är några av
informationsprocesserna i läkemedelshanteringen exemplifierade med figurer
där kopplingen till Informationssystem och IKT visas. Figurerna visar ett
eller två exempel på händelseförlopp för en viss informationsprocess.
Informationsprocesserna i figurerna är förenklade i denna studie.

4.1. Läkemedelshanteringskedjan
I och med att hemsjukvården blev kommunaliserad den tredje februari,
2014 bedömde MAS att det var svårt att ge en korrekt syn på
läkemedelshanteringskedjan från hemsjukvård – apotek – hemtjänst.
Sammanfattningsvis pekade MAS på att det finns mycket att göra för att göra
den övergripande flödeskedjan mellan hemsjukvård, apotek och hemtjänst
patientsäkert och att det skall vara svårt att göra fel. MAS bedömde i
dagsläget att det är lätt att göra fel och enda anledningen till att det inte skulle
bli överhopning med avvikelser i kedjan är att personal tar
läkemedelshantering på stort allvar enligt MAS.

4.2. Informationssystem/IKT
Vid hemtjänsten används idag fasta telefoner, mobiltelefoner och fax. Det
som kommer komma mer och mer är mejl och lifecare appen för hemtjänst,
alla hemtjänstgrupper kommer att få mejl och det nya
dokumentationssystemet lifecare. Vid dokumentation används lifecare i
mobiltelefonerna samt procapita vid dokumentation i grupplokal. Vissa
hemtjänstgrupper använder fortfarande mobipen vilket är det gamla
dokumentationssystemet vid tidsperioden för fallstudiens intervjuer, där
digitala pennor används. Mobipen skall fasas ut på sikt och ersättas av
Lifecare för Hemtjänst.
Distriktssjuksköterskorna använder mobila telefoner ute vid hembesök hos
brukare och fasta telefoner, vid fasta telefontider på mornarna samt fax vid
kommunikation med hemtjänst. Distriktssjuksköterskorna har även mejl, så
kallade funktionsbrevlådor vilket innebär att andra kollegor som tillhör
samma grupp kan gå in och bland annat läsa mejl vid behov. För hantering av
läkemedelslistor använder distriktssjuksköterskorna Pascal och NPÖ –
Nationell Patient Översikt vilket används i undantagsfall då de behöver
information om brukare som t.ex. är inlagd på sjukhus. Tidigare innan
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distriktssjuksköterskorna flyttade över till kommunens hemsjukvård
användes systemcross vilket är ett system för hantering av ordinationslistor.
Vid behov av kontakt används mobiltelefon om vårdare behöver nå
distriktssjuksköterska när det gäller ärenden om brukare. Vid mindre akuta
ärenden när det gäller provtagningar, receptförnyelser, påminnelselistor från
ApoDoscentralen, tidsbokningar, läkemedelsförändringar, AK-Brev, nya
medicinlistor används faxen som främsta verktyg. Vid kontakt med apotek
använder distriktssjuksköterskor och vårdare fax vid kontakt bland annat
gällande receptfrågor. För brukare som är inlagd på sjukhus brukar
sjukhuspersonalen kontakta distriktssjuksköterskor eller vårdare gällande
utskrivning eller om brukaren behöver ApoDosrullen som finns i deras hem.
Dokumentationssystemet Lifecare har ännu inte introducerats i de
undersökta grupperna. Mejl har ännu inte börjat användas i någon större
utsträckning i de undersökta hemtjänstgrupperna.
MAS tror mycket på den utveckling som skett av mobiltelefoner, mejl och
informationssystem som skett i Örnsköldsviks kommun. Dock menar MAS
att mycket arbete kvarstår för att ”säkra upp” nivån på patientsäkerheten och
att effektivisera och förenkla informationsprocesser som idag till stor del är
pappersbunden.
4.2.1. Respondenternas önskemål om informationssystem och IKT
inom läkemedelshantering som skulle påverka tidseffektiviteten

För hemtjänstpersonal önskade respondenterna att läkemedel kom hem
automatiskt till brukarna och att ledet med att hämta och lämna medicin
(apodos) till brukare gjordes av någon annan part. Processen med
receptförnyelser tyckte också respondenterna att det borde förenklas eller
automatiseras. Nu måste vårdare se till att det förnyas, sen skall de se till att
de får nytt recept, se till att de får läkemedel från apoteket.
Att läkemedel kommer hem automatiskt till vårdtagarna, att inte behöva
hämta och behöva komma till lokalen är några av respondenternas önskemål
samt önskemål att receptförnyelser skall ske automatiskt. Nu är det flera
moment, först skall det förnyas och sen se till att brukarna fått nytt recept, än
om allt skulle skötas från apoteket.
Andra önskemål från vårdare är bland annat ökad visibilitet i
journalsystemen genom att distriktssjuksköterskorna kan läsa det som händer
i SOL journalen i procapita eftersom det indirekt också påverkar HSL
journalen.
Det som också respondenterna pratade om var centralt administrerad
telefonlista för hemtjänst och hemsjukvård i app med automatisk
uppdatering. Respondenterna bland hemtjänsten var medvetna om att alla
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vårdare inte tog ansvar för att lägga in viktiga nummer. För vissa grupper
cirkulerar
det
många
listor
varav
kvalitetssäkringen
för
informationssäkerheten går ner.
Ur hemsjukvårdens perspektiv önskade respondenterna att vårdare som
ringer till distriktssjuksköterskorna blir mer noga med ringa om det inte är av
akut art. Respondenterna upplevde det besvärligt och stressigt när de gör
hembesök hos brukare och att mobiltelefonen ringer mycket frekvent. Ur ett
tidsperspektiv
förekommer
det
mycket
dubbelarbete
vid
distriktssjuksköterskornas dokumentation i procapita som sker vanligtvis på
eftermiddagarna. För distriktssjuksköterskor som har andra distrikt på
landsbygden t.ex. är denna fördelning mycket vanligt. Dokumentationskravet
inom hemsjukvården är hög och ett litet ärende som t.ex. vårdare ringer in om
en
händelse
hos
en
brukare
måste
alltid
dokumenteras.
Systematiseringskravet för att göra dokumentationen mer sökbar gör att
dokumentationen för distriktssjuksköterskorna blir stidskrävande och
omständigt. När tal till text applikationer fördes på tal tyckte respondenterna
att det vore en intressant lösning.
Gemensamt informationssystem mellan landstinget och kommunen tyckte
respondenterna skulle vara toppen med tanke på att dagens problem och
brister med informationsförsörjning skulle minimeras. Medicinlista som kan
ses i realtid av alla berörda inom hemtjänst och hemsjukvård skulle också
skapa goda kvalitetsvinster. Visibiliteten i journalsystemen är också något
som respondenterna inom hemsjukvården tagit upp och vilka vinster det
skulle ge för informationssäkerheten och informationsförsörjningen i det
dagliga arbetet.
4.2.2. Respondenternas syn på mejl i mobilen samt Lifecare

Hemsjukvården är den part som Hemtjänsten överlägset har mest kontakt
med i det dagliga arbetet, förutom resursplanerarna.
Respondenterna för hemtjänsten bedömer att mejl kommer att skapa ett
större lyft än vad fax kommer att göra. Många ärenden som kräver faxkontakt
kan då göras via mejl. Mejl har en bättre bekräftelsefunktion än vad fax har
och dagens mobiler har notifikationspåminnelse när nytt mejl meddelande
kommer till vårdare. Andra fördelar som respondenterna känner är också tids
och plats fördelen. Det går fortare och det går att göra på plats efter att man
varit hos brukare. Flera respondenter tyckte det var också en fördel att kunna
dokumentera direkt efter ett brukarbesök. Har man t.ex. många ärenden att
hantera samtidigt reduceras risken att något glöms bort om det går att
dokumentera direkt.
Alla respondenter även distriktssjuksköterskorna bedömde att vid akuta,
särskilda händelser kommer telefonkontakt alltid vara högsta prioritering.
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Alla respondenter vid hemtjänsten har gått grundutbildning i Lifecare men
de har ännu inte startat med appen. Samtliga bedömer dock att det blir ett lyft
rent kvalitetsmässigt och att det dagliga arbetet underlättas. Det som dock
kan vara en risk vid övergången är att inlärningströskeln är högre än det
gamla Mobipensystemet och för vissa äldre vårdare kommer det dock ta
längre tid.

4.3. Insatt/Utsatt Medicin
Oftast brukar händelseförloppet med insatt/utsatt medicin börja med att
brukare med vårdbehov bokar tid på vårdcentralen och får träffa en läkare.
Läkaren bedömer då efter eventuella provtagningar om ny medicin skall
sättas in eller om gammal skall sättas ut eller få förändrad dosering. För
vårdare inom hemtjänsten är det av vikt att aktuell medicinlista följs.
Telefonkontakt vid snabba förändringar som t.ex. penicillinkurer och
ögondroppar med hemsjukvården är alltid prioritet ett för
hemtjänstpersonalen. Se nedanstående figurer 8, 9 där processen beskrivs mer
ingående när en brukare har behov att besöka Vc och när brukare får
förändrad medicinlista till följd av besöket.
När distriktssjuksköterskorna på hemsjukvården får kännedom

Distriktssjuksköterskor kan i ettdera fallet kontakta hemtjänst via
telefonkontakt samt med fax att brukare fått ny medicin om de har fått
vetskap om läkemedelsförändringen. Hemtjänsten får då samtal via deras
larmtelefon. Den vårdare som svarar distriktssjuksköterskan är då skyldig att
dokumentera det som blir sagt.
När vårdare följer med brukare till vårdcentral/sjukhus

När vårdare följer med brukare för besök på vårdcentral eller sjukhus är
vårdaren skyldig att dokumentera i journalsystemet om eventuella
läkemedelsförändringar i journalsystemet, hemtjänstpersonal kan då få
realtidsinformation från läkare. Se nedanstående figur 8 ”brukare i behov att
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besöka VC”
Figur 8 – Brukare i behov av att besöka VC (Källa: Egen)

När anhörig följer med brukare till vårdcentral/sjukhus

Alla respondenter bedömde dock att risken med bristande
informationsöverföring var tydliga när anhöriga följde med. Då hängde det på
om läkaren dokumenterade i pascal.
När brukaren själv åker till vårdcentral/sjukhus

Distriktssjuksköterskorna på hemsjukvården tyckte att vid detta scenario
var det störst risk att de inte fick veta om eventuella förändringar i
läkemedelslistan för brukaren eller om denne blev inlagd på sjukhus eller att
de får veta det långt senare. Om sjukhuset skickar information är det till den
vårdcentral brukaren tillhör och inte till hemsjukvården. Enligt
respondenterna är det inte per automatik att distriktssjuksköterskorna får veta
eventuella läkemedelsförändringar. Brukaren kanske inte alla gånger är
medveten om eventuella läkemedelsförändringar och då blir det risk att
starten med nya mediciner blir förskjuten.
Brukaren får förändrad medicinlista till följd av läkarbesöket på VC

Figur 9 – Exempel på informationsprocessgång när brukare får förändrad medicinlista –
förenklad version (Källa: Egen)
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4.3.1. Informationsförsörjning vid insatt/utsatt medicin för
hemsjukvården samt hemtjänsten.

För hemtjänsten kan informationsförsörjningen när det gäller att läsa
journalanteckningarna påverkas för vikarier som inte har tillgång till
inloggning till örnkom. Om inloggning saknas för vikarier kan de inte ta del
av senaste dokumentation om brukare får förändring av läkemedelslistan och
de kan heller inte dokumentera enligt respondenterna. Ett alternativ som
användes när inloggning inte var möjlig för vikarier var att använda sig av
lappar för att meddela till andra vårdare om inte det sker muntligt. Detta
system inte är säkert. Respondenterna ansåg att om organisationen hade för
många vikarier och för få ordinarie blir det brister i hanteringen av
introduktion till vikarier om den sammanlagda arbetsbelastningen för
närvarande också är hög. När det gäller information om
läkemedelsförändring för hemtjänstpersonal svarar respondenterna lite olika.
Det bästa sättet som anses vara det säkraste bland respondenterna är
gemensam morgonrapport där alla får ta del av gårdagens och nattens
journalförda anteckningar. För vissa respondenter är det upptill varje vårdares
eget ansvar att läsa senaste anteckningar när det bland annat gäller
läkemedelsförändringar. En respondent brukar dessutom sätta upp en lapp på
brukarpärmen hos den läkemedelsförändringen berör.
För hemsjukvården har informationsförsörjningen blivit krångligare särskilt
om brukare blivit inlagd på sjukhus eller om det bara gäller läkarbesök på
sjukhus eller vårdcentral. Den bästa informationsöverföringen är ju via läkare
ansåg respondenterna. Vid undantagsfall kan NPÖ- nationell patientöversikt
användas av distriktssjuksköterskorna t.ex. när brukare är inlagd på sjukhus.
Vid kontakt med sjukhus bedömde respondenterna att hemsjukvården inte
alltid får bästa informationsförsörjning från sjukhuset. T.ex. om en epikris om
en brukare skall skickas är det vanligt att den skickas till den vårdcentral som
brukaren tillhör.

40 (79)

4.3.2. Processen med waran

Figur 10 – Exempel på informationsprocess för de brukare som använder Waran (Källa:
Egen)

För de brukare som har ordinerats waran brukar de efter att PK-prov tagits,
endera hemma hos brukaren eller på vårdcentral, få besked om aktuell
dosering endera samma dag eller dagen efter. Beskedet som heter AK-brev
innehållandes aktuell warandosering samt datum för nästa provtagning
skickas från AK-mottagningen till hemsjukvården, brukaren och en kopia
skickas också till hemtjänsten via fax. Om brukaren inte fått senaste AKbrevet brukar vårdare ta en kopia och ta med till brukaren, delning av dosett
med waran brukar då också göras av vårdare. Resursplanerare underrättas via
fax när nästa PK-prov hos brukare skall tas för schemaläggning. Även tid för
delning av waran brukar resursplaneraren schemalägga.
Det som kan vara bristande när det gäller waranprocessen är när Ak-brev
blir liggandes och ingen ansvarig vårdare tar ansvar för att ta ut det till
brukare i tid vissa gånger. Det kan också bli missat när Pk-prov skall tas hos
brukare. Det kan i vissa fall förklaras med att ordinarie personal som har
delegering för provtagning är frånvarande. För vissa brukare ansvarar
distriktssjuksköterskorna själva för hela waranprocessen och för andra är det
hemtjänsten som ansvarar för att waranprocessen fungerar. Vid fall där
aktuellt AK-brev av olika anledningar saknas eller inte hittas av vårdare som
tar kontakt med distriktssjuksköterska som jobbar kväll eller helg brukar
respondenterna vid hemsjukvården se till att aktuell warandosering
journalförs för att säkerställa att hemtjänst får aktuell dosering ifall AK-brev
inte hittas eller finns hos brukare.
När det gäller snabba förändringar kan det också förekomma att
distriktssjuksköterskorna kontaktar vårdare som gör hembesök och justerar
warandoseringen.

41 (79)

4.3.3. Processen med insulin

Vid förändring av dosering av insulin brukar det vid snabba förändringar
komma en separat lista med insulindosering, Distriktssjuksköterskorna brukar
då också vara noga med att meddela hemtjänstpersonal om förändring av
insulindosering hos brukare. När det inte gäller snabba förändringar brukar
aktuell dosering stå i medicinlistan. Läkare ansvarar för närvarande för
ändring och administration av insulindoseringarna till de brukare som har,
förändring brukar då oftast ske när det är rond som sker en gång i veckan.
Nackdelen med att insulindoseringen står i medicinlistan är bland annat för
de brukare som har svajiga värden. Andra nackdelar är bland annat att det
kan bli bristande kontinuitet om stafettläkare skall hantera insulin hos
brukare. Också svårt för distriktssjuksköterskor att veta när årskontroller av
brukare som har insulin skall göras.
4.3.4. HSL-Uppdraget

Figur 11 – Tvådelat förenklat exempel på informationsprocess när HSL-uppdraget skrivs
av distriktssjuksköterskan och skickas till hemtjänsten (Källa: Egen)

Tydlighet och lättläst är det entydiga svaret från respondenterna från
hemtjänsten. Vissa respondenter vill dock att HSL-uppdraget skall vara
samlat på ett blad medan andra inte vill det.
Hsl-uppdraget, vilket är det uppdrag som delegerade vårdare från
hemtjänsten får från hemsjukvården som styr vad brukare med HSL beslut
skall få för hjälp av hemtjänsten.
Dagens HSL-uppdrag skrivs av distriktssjuksköterskorna i hemsjukvården i
procapita därefter skickas det vidare internt i systemet till respektive
enhetschef som sedan skriver ut uppdragen och lämnar ut i samband med
morgonrapporteringen. Enhetschefer får närvarande göra dubbelarbete i
samband med registrering av HSL-uppdrag i Procapita. Det som inte verkar
vara löst är vilka rutiner som skall gälla för att HSL-uppdragen skall komma
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till hemtjänstgruppen enligt det nya förfarandet om enhetschefen av olika
anledningar inte kan vara på plats på arbetstid. Det som också inte är möjligt
är att vårdare kan se HSL-uppdragen direkt i Procapita eller i Lifecare.
Eftersom det förfarandet är relativt nytt går det parallellt med det gamla
förfarandet som är att distriktssjuksköterskan faxar HSL-uppdraget både till
enhetschef och till hemtjänstgrupp. Det vanligaste enligt det gamla
förfarandet är att hemtjänstpersonal kopierar HSL-uppdraget till brukaren,
hemtjänstgruppen samt till enhetschef. Syftet med att enhetschefen skall få
HSL-uppdraget är bland annat att brukaren skall få rätt avgift, ligga rätt i tid i
systemet samt också avregistrera inaktuella HSL-uppdrag.
För brukare med många HSL-uppdrag upplever respondenterna från
hemtjänsten att det är av vikt att rensa ut inaktuella uppdrag för att undvika
missförstånd.
Sista ledet är att hemtjänstpersonal för ut aktuellt HSL-uppdrag till brukare
och rensar ut inaktuella HSL-uppdrag. För nya HSL-uppdrag är det också av
vikt att det förankras med enhetschef innan det börjar gälla. Vanliga frågor
som enhetschefen måste ta ställning är eventuell utbildning för vårdare,
praktisk genomförbarhet t.ex.
Om rutinerna för fax är bristfälliga ökar också risken att HSL-uppdrag
kommer ut sent till brukare eller om det inte kommer till enhetschefens
kännedom.

4.4. Procapitaplaneringen
Figur 12 – Relationen HT &
RP(Källa: Egen)
Hemtjänsten
Försörjer RP med
nödvändig
planeringsinformation

Resursplaneraren
Utifrån HT
informationsförsörjning göra
optimala scheman
för HT

All hemtjänstpersonal har idag
lapscare schema vilket innebär
att de får schema från
resursplanerare.
Schemats
tillförlitlighet beror till stor del
på
hur
väl
informationsförsörjningen från
hemtjänstpersonal
till
resursplanerare fungerar.
När
det
gäller
läkemedelshanteringen brukar
Hsl i Lapscare anges med en
kryssruta vilket innebär att
brukaren har HSL-uppdrag. Det
kan också stå i ärendetexten att
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HSL skall ges. Respondenterna på hemtjänsten tycker det fungerar i stort
förutom att HSL-markeringen vid tillfälliga HSL-uppdrag som t.ex.
penicillinkurer och ögondroppar vissa gånger är inaktuella. Ett vanligt
problem som tar onödig brukartid från vårdarna, särskilt för ovana vårdare,
pool-personal och vikarier är att utreda om en brukare skall ha HSL-uppdrag
fast det egentligen inte skall ha det enligt medicinlista.
Det som är av vikt är att vårdare läser medicinlistan om vad som gäller i
enlighet med den delegering som varje vårdare får. Det som kan vara av vikt
för att rätt information skall anges på lapscare är att resursplanerare får rätt
information från vårdare samt att resursplanerare schemalägger utifrån
erhållen information från vårdare. Hemtjänstpersonal som tar emot nytt HSLuppdrag bör också i samma veva skriftligt via fax eller mejl informera
resursplanerare att nytt HSL-uppdrag för brukare gäller och att det skall
schemaläggas. Resursplanerare får ofta ta emot muntlig information från
vårdare om HSL-uppdrag och det har sin bakgrund i att hemtjänstpersonal
har en lång muntlig tradition. T.ex. brukar kollegor tillfrågas om eventuella
förändringar hos en brukare inför besök.

4.5. Medicinlista
Medicinlistan är den ordinationshandling som delegerad hemtjänstpersonal
använder vid delgivning av läkemedel. Beroende på vilken hemtjänstenhet
personalen tillhör kan det vara endera mycket standariserat eller mycket
olika. Alla respondenter inom hemtjänsten hade inga problem att använda
medicinlistan vid stressiga situationer och hitta den i brukarpärmen trots att
listan kan vara informativ och detaljrik och ha liten textstorlek. Medicinlistan
görs i Pascal och ändringar administreras av läkare. Distriktssjuksköterskorna
påpekade att det görs olika hos brukarna och att en standardisering vore
önskvärd. Ändringar tyckte respondenterna inom hemsjukvården är krångligt
och bland annat görs det i samband med den rond som genomförs med läkare
en gång i veckan.
För de brukare som har apodos, kommer nya medicinlistor oftast när de får
nya sändningar av apodosrullar (sker var 14e dag). Respondenterna inom
hemtjänsten behöver sällan ringa och be om nya medicinlistor och är nöjda
med det. Vid ändringar i medicinlistan utöver brukar hemsjukvården skicka
nya versioner via fax till hemtjänsten.
När det upptäcks fel i medicinlistan av hemtjänsten är praxis att man direkt
tar kontakt med distriktssjuksköterska via telefonkontakt. Vid vardagar ser
distriktssjuksköterskan till att ny justerad medicinlista skickas fort det är
möjligt. Om fel inträffar och inrapporteras på helger och kvällar gör
distriktssjuksköterska som jobbar helg eller kväll ändringar direkt med
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bläckpenna på medicinlistan samt signatur och meddelar sen sina kollegor att
medicinlistan kan uppdateras när det blir vardag igen.

4.6. Förnyelse av recept

Figur 13 – Förnyelse av recept (Källa: Egen)

För brukare med apodos får de påminnelselistor om läkemedel som måste
få receptförnyelse. Det brukar ske först efter tre månader samt när det är en
månad kvar. Hemtjänsten faxar in påminnelselistorna till hemsjukvården så
fort de kommer in i samband med apodossändningarna och om det är många
recept som skall förnyas hos en brukare brukar det enligt respondenterna vid
hemsjukvården tas vid rond, det kan också för vissa brukare innebära att nya
provtagningar bör göras för att läkare skall bedöma om det skall förnyas eller
förändras. En bra fråga enligt respondenterna vid hemsjukvården är varför
apodoscentralen inte skickar in påminnelselistorna för receptförnyelser direkt
till hemsjukvården. I andra fall faxar hemtjänsten en receptförnyelse till
hemsjukvården. I brådskande fall tas alltid telefonkontakt mellan hemtjänst
och hemsjukvård om receptförnyelse. För hemtjänstgrupper som har en
vårdcentral i närområdet brukar de posta alla receptförnyelser manuellt och
för de andra är fax det dominerande sättet att skicka receptförnyelser på. För
hemtjänstgrupper som har komprimerade scheman där beläggningsgraden är
hög upplever respondenterna att tiden för att göra receptförnyelser blir
utanför arbetstid eller på lunchtid.
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För att förenkla processen med receptförnyelser ser MAS gärna att
intervallerna mellan receptförnyelserna förlängs och görs exempelvis var 6:e
månad eller var 12:e månad. Vid receptförnyelser görs då
läkemedelsgenomgångar. Idag bedömer MAS att det är krångligt att förnya
recept i och med att kommunen och landstinget idag har informationssystem
som inte samarbetar med varandra. Gemensamt informationssystem mellan
kommun och landsting skulle enligt MAS medföra fördelar som att se samma
sak som t.ex. aktuell medicinlista.

4.7. Apodos/Dosett/Originalförpackning
För brukare som har HSL-uppdrag på medicin brukar hemsjukvården
eftersträva att de skall ha apodos, som också innebär mindre arbetsbelastning
för distriktssjuksköterskorna. Apodos kostar för den vårdcentral som
brukaren är ansluten till. I vissa fall kan det bara bli originalförpackning som
ögondroppar t.ex. och i vissa fall kan den medicin en brukare inte användas i
apodos och då delas det i dosett istället.
Vid delning av dosett brukar det finnas i regel minst två dosetter hos
brukare med HSL-uppdrag och delning av dosett brukar vara regelbundet var
14:e dag vilket också kan schemaläggas av resursplanerare. Alla respondenter
tyckte att informationen är tillräcklig gällande vad som skall delas och när det
skall delas.
Även för de hemtjänstgrupper som har hög arbetsbelastning tyckte alla
respondenter att delning av dosett fungerade även under rådande tidspress.
Inom centrala Örnsköldsvik har hemtjänstgrupperna av hemsjukvården haft
delegering på att dela upp till fyra tabletter i dosett och när det är fem
tabletter eller mer faller det på distriktssjuksköterska att sköta dosettdelning.
MAS för Örnsköldsvik har dock i sina nya rekommendationer yrkat på att vid
framtida dosettdelningar skall distriktssjuksköterskorna ansvara för all
delning. Mest patientsäkert bedömde respondenterna vid hemsjukvården
skulle vara om dosettdelning inte gjordes hemma hos brukarena. Det som
dock kan fungera enligt respondenterna är om all medicin är inlåst hos
brukare i låsbart skrin där nyckeln förvaras i zipficka i hemtjänstens
brukarpärm.

4.8. Signeringslistor
Signeringslistorna hos brukare med HSL-uppdrag tycker samtliga
respondenter inom hemtjänsten är tydliga nog och lätta att fylla i och hitta i
brukarpärmarna. Enligt distriktssjuksköterskorna cirkulerar det fyra olika
varianter på signeringslistor trots att MAS tog fram en standardiserad lista
som både distriktssjuksköterskor och diabetessköterskor fick vara med om att
ta fram 2011. Respondenterna tyckte det var beklagligt att den senaste
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standardiserade listan inte har slagit igenom än. Signeringslistorna samlas in
av vårdare månadsvis som skickas iväg till distriktssjuksköterskan som i sin
tur skickar den till MAS. Allt för ofta missas signering av vårdare och enligt
hemsjukvården skall avvikelser av glömd signering göras för att göra
kvalitetssäkring.
Signeringslistorna är dåliga idag enligt distriktssjuksköterskorna. Listorna
samlas in månadsvis. Om det är glömt att signera på många listor får
distriktssjuksköterskan information om det i förväg. Viktiga är att brukaren
fått medicin. Avvikelse måste göras när signeringen blir bortglömd för att
man skall kunna kvalitetssäkra. Det är viktigt att man ger först och signerar
sen.
Exempel när glömd signering av insulin görs skall det klassas som att
insulin inte är given. För att spåra vårdare, ordinarie eller vikarie är det
möjligt att spåra månader bakåt i tiden med hjälp av Lapscare. Andra
problem med signeringslistor är också att det bland vårdarna slarvas med att
ta ut nya signeringslistor vid månadsskiften.

Hemtjänstpersonal
upptäcker
avvikelse

• Skriver
avvikelserapport
vid grupplokal
• Vårdare som gjort
avvikelse skriver
möjlig orsak

Lämna
avvikelserapport
till Dsk

• Genomgång av
avvikelser vid APT
med Dsk

Dokumentation av
avvikelser

• Dsk
dokumenterar
avvikelser i
procapita som
MAS sen får

4.9. Avvikelsehantering
Figur 14 – Översikt av avvikelsehantering (förenklad variant) (Källa: Egen)

Avvikelsehantering är något som samtliga respondenter tycker att det
fungerar tillfredställande. Alla tycker att det är viktigt att skriva
avvikelserapporter i syfte av att kvalitetssäkra att brukaren verkligen får sin
medicin enligt HSL-uppdrag. Även om arbetssituationen är stressande med
många besök och många insatser bedömde respondenterna att
avvikelsehantering hanns med.
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Avvikelsehantering går till som sådant att en vårdare upptäcker att en
brukare med HSL-uppdrag har kvarglömd medicin, apodos eller dosett som
vårdare vid föregående besök av olika orsaker inte har gett brukaren. Vanlig
orsak är om vårdare missat att läsa medicinlistan och ej upptäckt att brukaren
har nyinsatt medicin (apodos eller dosett). Respondenterna svarade att vanlig
orsak till avvikelse är stress. Vårdare tar med kvarglömd medicin (apodos
eller dosett) och skriver avvikelserapport. Den vårdare som gjort avvikelsen
får då skriva ned händelseförlopp och möjlig orsak till avvikelse. Sedan
lämnas rapporten i distriktssjuksköterskans fack och månadsvis skickas den
in till distriktssjuksköterskan. Nästa steg är då att distriktssjuksköterskan
rapporterar in månadens avvikelser i procapita i en särskild modul för
avvikelser som sedan skickas till MAS.
Vid diskussion med MAS om avvikelsehantering är den i dagens läge
pappersbunden och omfattande hantering görs av distriktssjuksköterskan för
att rapportera in den i procapita som sedan delges till MAS. MAS bedömde
att fördelarna med digitaliserad avvikelsehantering i hela kedjan från vårdare
till MAS bland annat skulle fånga upp avvikelser bättre. T.ex. att vårdare kan
rapportera direkt på plats hos brukare.

4.10. Brukarpärmen
Brukarpärmarna är hemtjänstens redskap för att administrera och hålla reda
på de dokument som behövs för att genomföra de HSL-uppdrag som fåtts av
hemsjukvården. För vissa hemtjänstgrupper är ordningen i brukarpärmarna
mycket tillfredställande där bland annat dokument som genomförandeplan,
aktuell ordinationslista, signeringslista samt HSL-uppdrag finns samlade.
Alla respondenter tycker att ordning och reda i brukarpärmarna är av vikt för
att spara tid och att lätt finna ordinationslista och signeringslista. Det som
skiljer hemtjänstgrupperna åt är att ordningen i brukarpärmarna kan skilja sig
väsentligt och som beror på flera orsaker.
Respondenterna pekar på att de brister som oftast uppkommer med
brukarpärmarna är att underhållet med aktuella dokument blir lidande vilket
innebär att flera versioner av t.ex. HSL-uppdrag kan finnas hos vissa brukare.
Det kan också finnas flera versioner av medicinlistor också, vilket innebär för
den ovane vårdaren eller vikarien/poolaren att det går åt onödigt tid till att
finna rätt version av bland annat medicinlistor och HSL-uppdrag.
MAS för Örnsköldsvik bedömer det inte vara patientsäkert om vårdare
kommer till en brukare som vårdaren ej är van med vars brukarpärm inte är
uppdaterad med avseende på att inaktuella dokument inte blir borttagna samt
att tiden för läsa medicinlista, ge medicin enligt HSL-uppdrag och signera
inte räcker till.
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En fördel med brukarpärmarna är att de är utmärkt att förvara
medicinnycklar för de brukare som kräver det i zipfickor. De tycker samtliga
respondenter fungerar utmärkt.

4.11.

Apoteksärende

Figur 15 – Apoteksärende (Källa: Egen)

När vårdare tar den sista förpackningen vid delgivning av medicin hos
brukare är det också dennes ansvar att se till att det hämtas ut nytt från
apotek. Respondenterna på hemtjänsten bedömde att det ofta missades
beroende på om det var många poolare/vikarier och för få ordinarie. Rutinen
för apoteksärende i sig tyckte respondenterna inte var något problem med.
Systemet med att kontaktperson skall ha kontroll på förbrukning och
beställning av medicin i originalförpackning blir enligt respondenterna
lidande då brukarkontinuiteten inte fungerar som det ska.
Apoteksärende går till så att vårdare upptäcker att behov uppstår att det
skrivs en beställning som sedan faxas till apotek en gång i veckan (måndagar)
tillägg till beställning kan faxas in separat senast på onsdag samma vecka.
Leverans från apotek sker då torsdagar.
För att det skall fungera med apoteksärende när vårdare hämtar ut en eller
flera mediciner till en eller flera brukare måste det dokumenteras i procapita
samt i rapportbok som finns för varje hemtjänstenhet att behovet finns och att
resursplaneraren underrättas så att apoteksärende kan schemaläggas. Även
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lika viktigt att vårdare läser senaste aktuell dokumentation. Vid akuta
apoteksärenden, som att penicillin skall hämtas ut från apotek får den vårdare
som har möjlighet göra apoteksärende. När apoteksärende blir missat eller ej
kunnat genomföras har det enligt respondenterna ofta handlat om att
beställningen kommit in försent eller att hemsjukvården ej skickat recept till
apotek.
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5. Analys
Analyskapitlet inleds med analysmodellen nedan vilket är en utökad
beskrivning av den analysmodell som finns i kapitel 2.8. I modellen är
informationssystem och informations- och kommunikationsteknik medtagen
som har betydelse för läkemedelshanteringens informationsprocesser.
Analysmodellen är tänkt att ge en ökad förståelse för hur resultatet skall
analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen.
Utifrån informationsprocesserna så analyseras kapitlet först efter
mikrosystemen hemsjukvården och hemtjänsten och därefter IS/IKT
(Informationssystem/Informations- och kommunikationsteknik). Nästa
analyssteg blir informationsprocesserna inom läkemedelshanteringen och
efter det följer kommunikationsprocesserna. De sista analysstegen och det
centrala för studien är de flaskhalsar som påverkar genomflödet i
läkemedelshanteringens informationsprocesser.

Figur 16 – Utökad Analysmodell (Källa: Egen)

5.1. Läkemedelshanteringens informationsprocesser i
mikrosystemen hemsjukvården och hemtjänsten
Med Nelsons et al. (2007) beskrivning av mikrosystem så stämmer
hemtjänstens
organisation
samt
hemsjukvårdens
väl
överens.
Informationsprocesserna i ett mikrosystem är enligt Nelson et al. (2007) av
vital betydelse för att personal inom ett mikrosystem skall genomföra sitt
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arbete med god patientkvalitet. Att skapa effektiv informationsförsörjning
och informationsöverföring samt informationsflöden kräver enligt Ibid.
(2007) att personalen genom uppritade flödesscheman har full förståelse för
hur processerna och subprocesserna fungerar och veta vad nästa mikrosystem
kommer att göra. Jämförelsevis så visar Nelsons et al. (2007) beskrivning vad
hemtjänsten och hemsjukvården bör jobba mer med för att jobba
processorienterat på grundnivå, dvs. den nivå som står brukarna närmast.
5.1.1. Informationsflöden

Tillgången till aktuell information inom läkemedelshanteringen är vital för
hemtjänst och hemsjukvård för att det skall vara patientsäkert i enlighet med
tankegångarna kring informationsflöde i mikrosystem som Nelson et al.
(2007) presenterat. Inom läkemedelshanteringen är aktuell medicinlista bland
det viktigaste styrdokumentet som hemtjänsten och hemsjukvården har för att
brukare skall få sina läkemedel.
Nelson et al. (2007) beskriver också att informationsflödena i en process
sker i flera steg och avlöser varandra i ett mikrosystem samt emellan
mikrosystem. I hemtjänsten och hemsjukvården finns det ett antal
informationsprocesser som t.ex. aktuell medicinlista, HSL-uppdrag,
receptförnyelser, apoteksärende samt avvikelsehantering som kan anses vara
processer enligt Ljungberg & Larsson (2001). Även för signeringslistor och
brukarpärm ingår det informationsprocesser.
5.1.2. När informationsöverföring och informationsförsörjning av en
läkemedelsförändring inte fungerar

Wanland et al. (2011) skriver att det är viktigt att distriktssjuksköterskan
överför information till hemtjänstpersonalen för att de skall utföra bästa
möjliga omvårdnad för brukarna. När det inte fungerar med
informationsförsörjningen
och
informationsöverföringen
av
en
läkemedelsförändring är det ofta att en eller flera rutiner inte följts eller är
bristfälliga. Det tydligaste exemplet som flera respondenter pekat på är när ett
fax med ett Ak-brev om aktuell waran dosering skall ut inte tas om hand utan
kan bli liggande en eller flera dagar. Uppgivna orsaker har varit många timvikarier, pressade scheman och bristande rutiner.
Wanland et al. (2011) pekar på att akuta, oplanerade händelser när
distriktssjuksköterskan får förlita sig på information från hemtjänstpersonal,
brukarna själva och anhöriga så är det viktigt att informationsöverföringen
fungerar. Informationsöverföringen vid akuta, oplanerade händelser är ofta
muntliga ”face to face” eller telefonkontakt. (Hägerfors, 1995)
Det kan också vara att distriktssjuksköterskan ringt in till hemtjänstgruppen
om en aktuell läkemedelsförändring hos en brukare men vårdaren som tagit
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emot samtalet ej dokumenterat och rapporterat det vidare till sina berörda
kollegor. Det som kan hända då är att t.ex. kvällspersonalen då inte har en
aning om att det skett en läkemedelsförändring om inte det kommit ut en ny
medicinlista ut till brukare. Det kan också ske missar mellan resursplanerare
och vårdare också som t.ex. extra tider för hsl-uppdrag (exempelvis
penicillinkurer eller ögondroppar) av olika anledningar inte schemaläggs.
Andra brister som förekommit är när brukare som blir utskrivna från
sjukhus kommer hem med en inaktuell medicinlista och en dosett som inte
stämmer överens med den lista som följde med. Respondenterna påpekade
dock att detta inte är lika vanligt längre.
Även bristande informationsöverföring som också kan ta tid för vårdare är
när apoteket byter ut mediciner och på ett otydligt sätt skriver vad de byter
till. Detta kan innebära onödig telefonkontakt med hemsjukvården.

5.2. Informationssystem/IKT
5.2.1. Styrkor & Svagheter med dagens informationssystem och IKT

Fördelar med dagens mobiltelefoner som hemtjänsten använder är större
tillgänglighet och nåbarheten har ökat dramatiskt. Förut för bara några år
sedan fick hemtjänsten använda sina privata telefoner. Ur
kommunikationssynpunkt är faxen också en stor styrka vid dialogen mellan
hemsjukvården och hemtjänsten. En systematisering av faxkommunikationen
med hemsjukvården brukar ske för att kvalitetssäkra att all kommunikation
sker. Respondenterna hade vid undersökningen inte börjat använda mejl eller
lifecare som på sikt kommer att lyfta kvalitetsnivån för
informationsförsörjningen och informationsspridningen i hemtjänst och
hemsjukvården. För distriktssjuksköterskorna i hemsjukvården är pascal ett
informationssystem som är lättöverskådligt och patientsäkert. Trots de brister
som finns i dagens informationssystem och IKT är det dock en styrka att den
höga graden av ansvarstagande gör att personal inom hemtjänst och
hemsjukvård ser till att kommunikationen ändå fungerar.
Såsom faxen kan vara en stor fördel är det också den största nackdelen. Det
finns en osäkerhet bland hemtjänstpersonalen och distriktssjuksköterskor om
ett fax verkligen har kommit fram och distriktssjuksköterskorna dubbelkollar
ofta om ett viktigt fax verkligen kommit fram och det finns också tekniska
nackdelar där faxen t.ex. har slut på toner, linjen är inte stabil, vilket kan göra
att faxmeddelanden inte kommer fram. Sen har det också rutinmässiga och
flödesmässiga nackdelar, där t.ex. vårdare måste vara i grupplokalen för att
skicka faxmeddelanden till hemsjukvården. Det kan då vara mindre
kvalitetssäkert att man inte gör det på plats särskilt om hemtjänstpersonal har
fulla dagar med flera besök och flertalet insatser som skall göras.
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När det gäller rutinmässiga nackdelar har bland respondenterna inom
hemtjänsten framkommit att det inte alltid tas ansvar för att vidarebefordra
fax information som kommer till respektive grupplokal. Det som då kan
riskeras att komma ut till brukare försent är AK-brev, aktuella medicinlistor
bland annat.
När det gäller hemtjänstens mobiltelefoner verkar alla respondenter i stort
sett vara nöjda med funktionaliteten med vissa undantag. Det som kan
upplevas som brist är främst rutinmässiga som t.ex. aktuella telefonlistor. I
dagsläget har vårdarna eget ansvar att lägga in de telefonnummer som de
behöver i arbetet. Det var också inte klarlagt vilka som ansvarade för att
vikarie/pool telefoner är uppdaterade. Någon centralt administrerad lista i app
form som kunde finnas i hemtjänstens tjänstetelefoner fanns inte heller.
Tillfrågade respondenter tyckte det var en lysande idé ifall det fanns en sådan
lösning. Inom hemsjukvården är haken med pascal att alla
läkemedelsförändringar måste gå via läkare, med undantag för salvor och
Alvedon samt enklare ögondroppar som distriktssjuksköterskorna har
förskrivningsrätt på och det sker oftast via rond som sker en gång i veckan.
Finns en brukare inte inlagd i pascal är det enligt distriktssjuksköterskorna
mer omständligare.
När det gäller användning av mejl tycker distriktssjuksköterskorna att det är
jättebra men då hemsjukvården som organisation nyss startade har rutinerna
för hur mejlkontakt bäst skall skötas inte rotat sig ännu. T.ex. måste frågor av
typen ”vem läser mejlen” då distriktssjuksköterskorna är borta lösas.
Nedananstående figur 17 ger en kort sammanställning över de styrkor och
svagheter som finns i dagens IS/IKT i hemtjänst och hemsjukvården. Dess
sammanställning berör de system som används i de dagliga
informationsprocesserna inom läkemedelshanteringen.
Styrkor

Svagheter

• Faxen, väletablerad
kommunikationskanal
• Pascal - ett lättöverskådligt
och patientsäkrare
informationssystem
• Mobiltelefonen - flexibel,
multifunktionell, väletablerad
kommunikationskanal
• Mejl - Alla respondenter
positiva, bättre
bekräftelsefunktioner
• Lifecare - flexibla
dokumentationsmöjligheter

• Faxen har tekniska nackdelar
kan påverkas av yttre faktorer
• Mobiltelefon - rutiner för
telefonlista ej kvalitetssäkert,
tekniska kvalitetsproblem
med mobiltelefonen kan
påverka vårdarens arbete
• Mejl - många vårdare ännu
obekväma med mejl i mobilen
• Pascal - rutiner för
läkemedelsförändringar ej
optimala enligt Dsk
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Figur 17 – Styrkor och Svagheter för IS/IKT

5.2.2. Brister i informationssystem/IKT som kan påverka
patientssäkerheten

Det som kan bli fel är när dokument hamnar hos fel vårdtagare eller om
dokument inte kommer fram eller att sms eller mejl med sekretessbelagd
information om brukare kommer till fel mottagare. Det som också är en brist
är när man vid akuta händelser av olika orsaker saknar telefonnummer till
distriktssjuksköterskor, ambulans, apotek, andra vårdare eller enhetschefer.
Då kan vid akuta händelser där tiden spelar stor roll brist på rätt information
om rätt telefonnummer, tider och vidare påverka aktuellt händelseförlopp.
Respondenterna tyckte att det är viktigt att alla får samma telefonlista som en
centralt administrerad telefonlista för hemtjänst och hemsjukvård som i
dagsläget inte finns. Särskilt viktigt är att vikarietelefoner hålls uppdaterade.
Ur distriktssjuksköterskornas perspektiv finner de att bristerna med pascal
är användbarheten då vissa användare, som läkare har vissa svårigheter att
hantera pascal med att lägga in läkemedel. Distriktssjuksköterskornas
kontinuerliga kvalitetssäkring av läkarnas inläggning i pascal tillför högre
patientsäkerhet. Även distriktssjuksköterskornas kontinuerliga arbete med att
föra över brukare på tjänsten ApoDos när så är tillämpligt skulle tillföra
högre patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö för distriktssjuksköterskorna och
bättre kontinuitet för brukarna.
När det gäller komprimerade arbetsscheman och hög arbetsbelastning
bidrar det enligt MAS till allvarliga brister som påverkar patientsäkerheten
negativt. För att vårdare skall utföra HSL-uppdrag hos brukare på ett
patientsäkert sätt är en av förutsättningarna att det finns tillräckligt med tid
för att göra detta. Ordinationshandlingen måste stämmas av med antal
läkemedel, rätt antal, rätt person, rätt tidpunkt osv. Särskilt allvarligt är det
enligt MAS när potenta läkemedel skall hanteras.
5.2.3. Brister och problem vid kommunikation mellan hemtjänst och
hemsjukvård när det gäller insatt/utsatt medicin

Det som alla respondenter pekade på i undersökningen som kan vara brister
är när faxen av olika anledningar krånglar, som t.ex. när ett fax har skickats
och bekräftelse har ej skett. Det kan också vara externt fel som fel på linjen.
Distriktssjuksköterskorna brukar enligt hemtjänsten vara duktiga på att
bekräfta faxmeddelanden. Andra problem som distriktssjuksköterskorna har
är att få tag på rätt person på hemtjänsten när det gäller olika brukarärenden
samt om ett faxat brukarärende inte är märkt med personnummer,
brukarnamn,
ärendebeskrivning
samt
vårdarsignering.
För
distriktssjuksköterskorna underlättas ett ärende betydligt om det är kopplat
till vårdare på hemtjänsten.
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Respondenterna på hemsjukvården pekar också på att den bristande
brukarkontinuiteten som är i nuläget gör att det inte är lätt för
distriktssjuksköterskorna att få tag på kontaktpersoner för aktuella
brukarärenden. De har erfarenhet av att kontaktpersonen sällan brukar vara
hos de brukare som de ansvarar för och att de också inte kan svara på frågor
som kräver att de har mer överblick över brukaren, dvs. att de känner
brukaren, vet hur brukaren vill ha det samt att allting brukar gå smidigare och
fortare.

5.3. Kommunikationsprocesser inom läkemedelshantering
I dagens informationsintensiva verksamhet inom hemtjänsten och
hemsjukvården ingår det ett antal kommunikationsprocesser av aktuell
information inom området läkemedelshantering. Moser et al. (2006) menar
att information är ett resultat av en kollektiv arbetsinsats.
All information som ingår i hemtjänstens och hemsjukvårdens cykliska
kommunikationsprocesser av information inom läkemedelshantering är ett
resultat av det arbete som vårdare och distriktssjuksköterskor gör och det är
också vad enligt Moser et al. (2006) menar om information som en kollektiv
arbetsinsats.
För den interorganisatoriska delen av informationsprocesserna styrs det i
huvudsak av brukarbehov, dvs brukaren i centrum vilket också är en form av
handlingsstyrning enligt Lindholms (2010) beskrivning.
Dagligen används muntlig information av hemsjukvården och hemtjänsten i
sitt arbete med brukarna. Hägerfors (1995) grupperar ”ansikte mot ansikte”
kommunikation som en del av den verbala kommunikationen samt också
telefonkommunikation, fax och mejl.
När en brukare skall besöka en vårdcentral, få hembesök av hemsjukvården
få hem nya läkemedel så ingår det en stor del av kommunikationstypen
”ansikte mot ansikte”
Kommunikationskanalerna mellan hemsjukvården och hemtjänsten
betecknas enligt Palm (2006) av sändare – budskap – mottagare och i
sammanhang
som
läkemedelshantering
är
det
när
t.ex.
distriktssjuksköterskorna skall skicka uppdaterad medicinlista till
hemtjänsten via fax. Störningar av kommunikationskanalerna enligt
Hägerfors (1995) modell kan vara att faxen inte alltid fungerar och/eller har
tekniska hinder för att det skall fungera. Palm (2006) nämner att problem kan
uppstå om kommunikationskanaler används så att målgruppen inte nås på
avsett sätt. I hemtjänstens sammanhang som bedriver fältverksamhet med
daglig verksamhet ute hos brukarna så kan t.ex. distriktssjuksköterskorna som
söker vårdare för visst brukarärende kan det uppstå problem att få tag på rätt
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person och onödig tid går åt till att söka rätt person som kan svara på
ärendefrågor om brukare.
5.3.1. Vid snabba förändringar t.ex. vid penicillinkurer

Vid snabba förändringar som penicillinkurer t.ex. brukar hemsjukvården ta
kontakt med hemtjänsten om aktuell brukare samt faxar om hsl-uppdrag om
penicillinkur, oftast är det efter att urinprov tagits när hemtjänst misstänker
att något inte står rätt till hos brukaren och signalerat till
distriktssjuksköterskorna att urinprov bör tas. Efter att prov är taget hos
brukaren och det är inlämnat för analys och svaret visar behov av en
penicillinkur tar distriktssjuksköterskan kontakt med hemtjänsten.
Respondenterna inom hemtjänsten bedömer att distriktssjuksköterskorna har
bra koll på provtagningar.
När det gäller brukare som har ögoninfektioner och som behöver
ögondroppar bedömer samtliga respondenter att informationsöverföringen
och informationsförsörjningen från ögonmottagningen tar mycket lång tid
och det kan också krångla när det t.ex. gäller att få dropplistor.

5.4. Flaskhalsar som påverkar genomflödet i
läkemedelshanteringens informationsprocesser
En begränsning eller en flaskhals betecknar Goldratt (2004) som stoppar en
organisation från att växa eller tjäna sina kunder bättre. När det gäller
informationsprocesser i läkemedelshanteringen finns det ett antal led som helt
eller delvis påverkar genomflödet i informationsprocesserna i
läkemedelshanteringen.
För att definiera ett mål inom en kommunal organisation som
hemsjukvården eller hemtjänsten anger Ronen et al. (2006) att ett sådant mål
kan vara att behandla patienter snabbare, bättre både i nutid och framtid
genom att maximera och tillhandahålla kvalitetssäkrad service till patienter
utifrån budgetbegränsningar. För hemtjänsten och hemsjukvården torde ett
sånt mål vara att brukare som har hemsjukvård och hemtjänst skall få
beviljade HSL-insatser utförda utifrån så effektivt som möjligt.
Respondenterna tog upp att prioritering är bland det viktigaste i arbetet vid
tillstånd av hög arbetsbelastning. För distriktssjuksköterskorna är prioritering
av vad som är akut och inte vardagsmat och när hemsjukvården och
hemtjänsten inte har förståelse för varandras arbeten vid tillstånd av hög
arbetsbelastning händer också incidenter. Vid avsaknad av rutiner så gäller
det för hemtjänstens personal enligt respondenterna att använda sunt förnuft.
Indirekt har också hemtjänstens höga arbetsbelastning som kan uppträda
emellanåt som påverkar läkemedelshanteringen, också att göra med aktuell
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beläggningsgrad. Då hemtjänsten saknar riktlinjer för rimlig beläggningsgrad
kan vissa hemtjänstgrupper enligt respondenterna för hemtjänsten ha högre
beläggningsgrad än vad som är rimligt för verksamheten är detta tydliga
exempel på begränsning enligt Goldratts (2004) teorier.
5.4.1. Tids- och platsflaskhalsar

Hemtjänsten
och
hemsjukvården
använder
idag
fax
som
kommunikationskanal i stor grad. Då båda verksamheterna är mobila på så
sätt att arbetsplatsen under en stor del av dagen är förlagd hos brukarna i
deras hemmiljöer. Vid kommunikationsbehov då hemtjänstpersonal behöver
skicka meddelanden till distriktssjuksköterska eller resursplanerare om t.ex.
tidsbokning till vårdcentral används fax i stor grad. För att faxa behöver
hemtjänstpersonal bege sig till grupplokalen där faxen finns för att faxa
aktuella ärenden. Även vid journaldokumentation för brukare behöver
hemtjänstpersonal bege sig till grupplokal.
Enligt undersökningen tyckte de flesta respondenter också att faxen inte
alltid går att lita på och att bekräftelsefunktionaliteten är begränsad. Många
fallexempel togs upp bland respondenterna då viktiga dokument inte kom
fram som t.ex. medicinlistor och HSL-uppdrag.
Groop et al. (2009) pekar på att rätt sorts IKT kan påverka existerande tidsoch platsflaskhalsar och en av de kombinationer som IKT kan påverka är
synkroniserad service, dvs. samma tid och samma plats. Med mejl i
arbetsmobil kan de ärenden som hemtjänstpersonal behöver faxa in i
fortsättningen ske via mobil på plats eller i närheten hos brukare.
När det gäller Groops et al. (2009) beskrivning av tidssynkroniserad service
där personal från hemtjänst och hemsjukvården kommunicerar med brukare
eller med varandra är det av vikt att vid behov rätt person kan nås på rätt tid,
särskilt viktigt är det vid akuta situationer vid larmsituationer där brukare har
larmat på hemtjänstpersonal. Det är upptill varje hemtjänstpersonal och
distriktssjuksköterska att rätt nummer finns inlagt och det är inte enligt MAS
kvalitetssäkert särskilt när det gäller kritiska situationer som larm. För
mobiltelefoner som används av vikarier och pool-personal samt
mobiltelefoner som används av ordinarie personal med någon form av
centraliserad telefonlista i app för mobiltelefoner som har automatisk
uppdatering tilltalade alla respondenter vid undersökningen.
Andra platsflaskhalsar är också vid situationer där hemtjänstpersonal
konsulterar distriktssjuksköterska vid medicinska tillstånd hos brukare där
hembesök oftast krävs. Groop et al (2009) pekar här på potentiella mobila
applikationer som starkt kan påverka den här typen av tids- och platsflaskhals
där t.ex. videosamtal mellan hemtjänstpersonal och distriktssjuksköterska kan
hållas hemma hos brukare vid rådgivning om t.ex. klåda eller kärlkramp.
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5.4.2. Organisationella flaskhalsar

Organisationella flaskhalsar härrör sig både från fysiska flaskhalsar som
utrustning och lokaler och icke fysiska flaskhalsar som bemanning, praxis,
riktlinjer, förhållningssätt och arbetssätt samt arbetstoppar är vanliga enligt
Groop et al. (2010) Organisationella flaskhalsar i organisationer som kan
beskrivas som kedjor av oberoende händelser/processer vars utförande
bygger på föregående händelser/processer är begränsningar som hindrar en
organisation från att nå sina mål.
När det gäller arbetstoppar och underbemanning är detta enligt MAS inte
förenligt med god patientsäkerhet och var vid undersökningen bekymrad att
så skedde. Arbetstoppar och underbemanning var också vid tiden för
undersökningen vanlig för två av tre undersökta hemtjänstenheter och vid en
hemtjänstenhet var det mer tydligt. Det som också var tydligt var att
informationsöverföringen dvs. rutiner för att kontrollera fax, förmedla fax till
rätt brukare med nästa personal var bristfälliga. AK-brev som kunde bli
liggande en eller flera dagar exemplifierades av flera respondenter.
Ett vanligt problem som distriktssjuksköterskorna tog upp vid
undersökningen var också att hemtjänstens bristande brukarkontinuitet också
bidrog till att det var tidsödande och mer krångligare att få tag på rätt
personal som kan svara på ärendefrågor om brukare.
När bemanningen är ett betydande problem för en hemtjänstgrupp är det
vanligt med många vikarier och få ordinarie personal. Detta bidrog också till
att aktiviteter som ej är schemalagda men nödvändiga, som receptförnyelser,
brådskande apoteksärenden, fick göras av överansträngd ordinarie personal.
Ett exempel på en konsekvens av arbetstoppar och underbemanning samt
bristande brukarkontinuitet är att brukarpärmarna som finns hos alla brukare
inte blir enhetligt uppdaterade och underhållna med aktuella dokument och
hela slittåliga register. För pool-personal och ovana vikarier skapar det
onödig mertid för att leta efter t.ex. medicinlista och signeringslista.
5.4.3. Flaskhalsars påverkan på flödeseffektivitet &
resurseffektivitet och patientsäkerhet

Hög flödeseffektivitet och hög resurseffektivitet är enligt Modig et al.
(2011) en av två parametrar som skall uppnås för att skapa ett ”perfekt
tillstånd” enligt författarna. Tidigare belysta flaskhalsar med avseende på
tids- och platsflaskhalsar samt organisationella flaskhalsar påverkar dessa
parametrar genom att flödet och resurserna inte används effektivt och som
resulterar i enligt Modig et al. (2011) av långa genomloppstider, många
överlämningar, dubbelarbete, bristande överblick, suboptimering,
kvalitetsbrister med avseende på hanteringskedjan av dokument kopplade till
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läkemedelshanteringen. Detta ger då också effekter av missnöjda brukare och
missnöjd personal samt att resurserna inte används effektivt.
Patientsäkerheten påverkas av belysta flaskhalsar när personal från
hemtjänsten är överhopade med insatser eller att hemtjänsten är
underbemannad. Det påverkas också av att informationsöverföringen och
informationsförsörjningen i undersökta informationsprocesser inom
läkemedelshanteringen är bristfälliga. Även brister i informationssystem och
IKT inom läkemedelshanteringen som tidigare har belysts påverkar
patientsäkerheten.
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet och synsätt på resultat och
tillvägagångssätt. Diskussion i syfte att se hur undersökningen står sig i
gällande till tidigare forskning kommer också att vara i fokus.

6.1. Läkemedelshanteringens informationsprocesser i
mikrosystemen hemsjukvården och hemtjänsten
Dagens verksamhet inom hemtjänsten och hemsjukvården är
informationsintensiv (Åhlfeldt et al., 2013) på så sätt att ny information om
en brukares tillstånd kan komma flera gånger under en dag, särskilt om
brukaren är sjuk och i allmänt dåligt tillstånd. I socialstyrelsens lägesrapport
från 2013 så ökar gruppen sjuka äldre i befolkningsgruppen 65 år och äldre
(Socialstyrelsen, 2013) vilket tyder på att detta kan bli vanligare och
vanligare. Hemtjänstpersonal har idag med Lifecare och procapita förbättrat
och lyft dokumentationen på så sätt att den kan göras direkt i
hemtjänstpersonalens arbetsmobiler. När det gäller dokumentation om
brukare kan det göras direkt på plats. Respondenterna som deltog i
undersökningen sa dock att Lifecare inte hade påbörjats men samtliga hade
deltagit i utbildningen för Lifecare. Det som var spännande var dock att alla
respondenter var förväntansfulla över den nya tekniken och att undertecknad
själv jobbar med den nya tekniken. Övergången till det nya
dokumentationssystemet Lifecare ligger då också i linje med Johanssons
(2012) exemplifieringar där IKT rätt använt ger ökat stöd i vård och omsorg
samt kvalitetsförbättringar.
När det gäller informationsprocesser som att inrapportera receptförnyelser
till apoteket, inrapportera tidsbokningar för t.ex. läkarbesök till
resursplanerare kan det göras direkt via arbetsmobilen. När det gäller aktuell
medicinlista,
signeringslista
och
aktuellt
HSL-uppdrag
är
kommunikationskanalen fax fortsatt vanliga. Det som dock är vanligt vid
teknikskiften och förändring i arbetssätt är att det tar tid innan ett teknikskifte
och förändring av arbetssätt får fullt genomslag i en organisation.
Läkemedelshanteringen i hemtjänst och hemsjukvården hanteras idag trots
begränsningar gällande informationssystem där landstinget och kommunens
informationssystem inte fungerar optimalt med varandra och där MAS helst
skulle se att det fanns ett gemensamt system mellan landsting och kommun.
Informationsprocesser där mobiltelefon, fax, mejl, lifecare används som
kommunikationskanaler ingår i alla processer som ingår i
läkemedelshanteringen. Socialstyrelsen pekade i sin rapport från 2012 att
processtyrning, att kunna följa en brukare/patient genom en
vård/omsorgskedja är en förutsättning för utveckling av olika
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kvalitetsuppföljningar vilket saknas idag för de kommuner och landsting som
inte har gemensamma informationssystem (Socialstyrelsen, 2012). Även
Palm (2010) beskriver att rådande system där Landsting och Kommun inte
har gemensamma informationssystem ger en avsaknad helhetssyn på
patienter/brukare.
När det gäller de informationsintensiva informationsprocesser som ingår i
hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamhet är det vid utvecklingssyfte
intressant att se hur ett tydliggörande av återkommande, cykliska
huvudprocesser och stödprocesser kan bidra till att skapa effektivare
informationsflöde samt kommunikationskanaler, dvs. informationslogistik för
hemtjänst och hemsjukvård.

6.2. Flaskhalsar som påverkar genomflödet i
läkemedelshanteringens informationsprocesser
I den analysmodell där tids- och platsflaskhalsar samt organisationella
flaskhalsar skall studeras i läkemedelshanterings informationsprocesser
framgår det dock att tids- och platsflaskhalsarna samt de organisationella
flaskhalsarna hos hemtjänsten och hemsjukvården är relativt vanliga. Tidsoch platsflaskhalsarna är enligt Groop et al. (2010) de vanligaste
flaskhalsarna i vård och omsorg med fältverksamhet. De flaskhalsar som inte
ingår i analysen är informationsflaskhalsarna.
Dubbelarbete är vanligt för distriktssjuksköterskorna och deras
dokumentationstider på eftermiddagarna innehåller en avsevärd andel
dubbelarbete i procapita. Även enhetscheferna får göra dubbelarbete i
procapita när det gäller HSL-uppdrag som skall ut till brukare. Tydligt är att
begränsad visibilitet också bidrar till dubbelarbete och tid som
distriktssjuksköterska eller enhetschef får avstå. Åhlfeldt et al. (2013) pekar
just på konsekvenserna av brister i systemintegrationen i form av
dubbelarbete som också fallstudien inom hemtjänsten och hemsjukvården
visade.
För de flaskhalsar som helt eller delvis framträder i de undersökta
hemtjänstgrupperna framkommer det att det sällan är särskilt allvarliga
avvikelser som inträffar möjligtvis om hemtjänstpersonal missar att ge en
brukare insulin eller waran pga. hög arbetsbelastning med många krävande
arbetsinsatser. Det som framträder dock är att för varje
informationshuvudprocess, t.ex. aktuell medicinlista, receptförnyelse, aktuellt
HSL-uppdrag som kommer hemtjänsten tillhanda har varje nytt dokument
nedlagts tid och resurser för att den till slut skall nå brukaren. Groop et al.
(2010) menar här att med hjälp av moderna IT hjälpmedel kan tid och
resurser för hemtjänstpersonal optimeras så att fysiska dokument kan
digitaliseras exempelvis. Groop et al. (2010) pekar också på vikten av
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kopplingen mellan moderna IT-hjälpmedel och hur ett organisationsmål med
skall få hög grad av flödes- och resurseffektivitet enligt Modig et als. (2011)
teorier.
Övergångstiden från att ärenden som hemtjänstpersonal vanligtvis brukar
faxa till distriktssjuksköterska eller resursplanerare angående läkemedel till
brukare till mejl också förväntas bli årslång tills alla medarbetare är bekväma
med det nya förfarandesättet.
Det skall dock tilläggas att det är enklare för hemtjänstpersonal att mejla till
distriktssjuksköterskan än tvärtom pga. distriktssjuksköterskan inte har någon
information om hemtjänstpersonalens arbetstider. Men är det till någon nytta
om hemsjukvården hade tillgång till hemtjänstens arbetstider? Det som då
också kan ställa till det är att hemtjänstpersonalen kan byta arbetspass
sinsemellan och det kan distriktssjuksköterskan omöjligt hålla reda på såvida
inte det existerar en realtidsuppkoppling till personaladministrationssystemet
Heroma.
Vissa tids- och platsflaskhalsar som PK-prov för de brukare som har waran
är dock svårt att komma ifrån såvida inte all hemtjänstpersonal får delegering
för detta. Även vid blodsockerprov där brukaren saknar egen utrustning kan
det uppstå flaskhalsar. Begränsningarna är också i linje med Groop et als.
(2009) beskrivning om organisationella flaskhalsar.
För att begränsa antalet tids- och platsflaskhalsar gällande apoteksärenden
och faxärenden brukar dessa aktiviteter schemaläggas att flera ärenden kan
göras på en gång för att på så sätt spara tid.
6.2.1. Flaskhalsar som påverkar resurseffektivitet, flödeseffektivitet
och patientsäkerhet
Flödeseffektivitet i ett vård- och omsorgsperspektiv är att skapa värde för
brukarna, dvs. kunderna som är i behov av tjänster från hemtjänsten och
hemsjukvården. Detta skall göras i relation till de resurser som varje
hemtjänstenhet har att tillgå till på ett resurseffektivt sätt enligt Modig et al.
(2011). De flaskhalsar som uppträtt inom läkemedelshanteringens
informationsprocesser inom hemtjänsten och hemsjukvården har till stor del
handlat om brister i organisation, samt i informationssystem och IKT.
Informationsöverföringen
och
informationsförsörjningen
i
informationsprocesserna för medicinlistor, apoteksärende, signeringslistor
mm. har fungerat trots existerande flaskhalsar, men det har skett på bekostnad
av resurseffektiviteten. Exempel är att ärenden som med lätthet kunnat
mejlas, faxas. När flödeseffektiviteten har påverkats negativt av flaskhalsarna
handlar mycket om i vilka situationer det inträffar i. Platsflaskhalsar är när
hemtjänstpersonal måste bege sig till grupplokal för att dokumentera eller
faxa och det blir samtidigt tekniska problem som påverkar faxen och
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dokumentationen. Flödeseffektiviteten påverkas ju också av på vilket sätt
informationsöverföringen
och
informationsförsörjningen
i
läkemedelshanteringens informationsprocesser fungerar och om det fungerar
optimalt. Det ligger också med vad Modig et al. (2011) skriver om flödesoch resurseffektivitet.
Resurseffektivitet handlar mycket om att använda resurser på ett optimalt
sätt för hemtjänsten och hemsjukvården. I sammanhang som rör
läkemedelshanteringens informationsprocesser där patientsäkerheten måste
bibehållas på hög nivå så orsakar flaskhalsarna konsekvenser för
resurseffektiviteten.
Ett vanligt exempel när resurseffektivitet prioriteras är när resursplanerna
inte tillsätter vikarier för personal som är sjukskriven för att minska på
kostnaderna. I vissa situationer med många insatser för hemtjänstpersonal
kan enligt MAS sådana situationer påverka patientsäkerheten.

6.3. Resultatdiskussion
Enligt Åhlfeldt (2013) är hemsjukvården och hemtjänsten kunskaps- och
informationsintensiv verksamhet med flera komplexa informationsflöden.
Det bekräftar dock undertecknads egen erfarenhet av att hemtjänsten är en
verksamhet med informationsintensiv verksamhet där det ibland uppstår
situationer där det inkommer ny information om brukare (ofta handlar det om
brukare som ligger i gråzonen för att läggas in på sjukhus).
Åhlfeldt (2013) pekar också på felriskerna med dagens verksamhet inom
hemtjänsten och hemsjukvården har informationsflöden som är
pappersbunden form med manuell hantering av förda och lagrade uppgifter
och det stämmer väl överens med de risker som sker i dag med de
informationsprocesser som ny medicinlista, receptförnyelse, hsl-uppdrag där
det mycket väl kan uppstå problem om det brister i något led i vardera
informationsprocessen. Åhlfeldt (2013) pekar även på de brister som finns i
systemintegrationen i vårdprocessen som t.ex. dubbeldokumentation och
”mycket klickande” Detta är precis i enlighet med vad
distriktssjuksköterskorna och enhetscheferna pratade om vid undersökningen
vid denna studie. Ett exempel är ju hur mycket dubbelarbete som ett HSLuppdrag kan innebära för en enhetschef som måste göra allting manuellt i
procapita.
Skär et al. (2011) samt Palm (2010) pekar på nödvändig utveckling av IKT
för distriktssjuksköterskor samt hemtjänst för att kommunikationen inte skall
bli krävande som det har varit då distriktssjuksköterskor ofta använder flera
kommunikationskanaler för att försäkra sig om att t.ex. en medicinlista eller
HSL-uppdrag har kommit fram till rätt hemtjänstpersonal som kan föra den
till brukare. Johansson (2012) talar i flera exempel om att IKT-stöd i
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omvårdnad har lett till förbättringar för vård- och omsorgspersonal vilket lett
till betydande kvalitetshöjningar och som resulterar i mer patienttid. Enligt
Skär et al. (2011) är ju god kommunikation också en fråga för patientsäkerhet
och möjligheten för att de gamla skall kunna bo kvar så länge som möjligt.
Vimarlund et al. (2011) har bland annat tittat på hur effektivitetsvinster
skall uppnås genom att IT-integrering på intra- och interorganisatorisk nivå
på mikrosystemnivå. Här har hemtjänsten kommit en bra bit på väg med det
nya dokumentationssystemet Lifecare vilket egentligen är en applikation för
Procapita vilket distriktssjuksköterskorna och enhetscheferna också använder.
Lifecare samt mejlfunktion är ju också en del av svaret för hur man
motverkar tids- och platsflaskhalsar som Groop et al. (2009) identifierat.
Det vill säga att hemtjänstpersonal och distriktssjuksköterskor till en början
i mindre utsträckning och i ett längre perspektiv inte behöver använda fax
som primär kommunikationskanal. I dagens läge faxas ärenden mellan
hemsjukvården
och
hemtjänsten
där
hemtjänstpersonal
och
distriktssjuksköterskor som båda är ute på fältet hos brukare på dagarna som
egentligen skulle skötas i Lifecare eller med mejl i mobilen där både tid och
plats kan sparas in.
När det kommer på sin spets utifrån vad författarna Åhlfeldt (2013), Skär et
al. (2011) och Vimarlund et al. (2011) pekar på behovet av ökad utveckling
av IKT för hemtjänst och hemsjukvård samt de studier Groop et al.
(2009,2010,2012) gjort om flaskhalsar i hemtjänsten mot resultatet av studien
där forskningsfrågorna var att undersöka vilka informationsprocesser som
ingår i läkemedelshanteringen samt vilka typer av flaskhalsar som påverkar
genomflödet och avvikelser i läkemedelshanteringen kommer en
vidareutveckling av de identifierade informationsprocesserna leda till ökad
flödeseffektivitet och resurseffektivitet med hög patientsäkerhet och därmed
nå nya framgångar som resulterar i att kommunen får en äldreomsorg som
närmar sig det perfekta tillståndet enligt Modig et al. (2011) av hög
resurseffektivitet och hög flödeseffektivitet och ger brukarna mervärde av
klass för de avgifter de betalar in till kommunen.
En genomgång för att underlätta och undanröja eventuella
systemflaskhalsar enligt Goldratts (2004) fem stegs program gör ju också att
en vidareutveckling av läkemedelshanteringens informationsprocesser,
eventuellt genom optimerade flödeskartor enligt det förfarande som Nelson et
al. (2007) rekommenderar. En fullständig flödeskartläggning ser ju också till
att överblicken över processer som kan reduceras, optimeras eller
kompletteras lyfts fram.
Inom ramen för denna studie har hemtjänsten en stor potential för
utveckling
där
teknikutvecklingen
inom
läkemedelshanteringens

65 (79)

informationsprocesser går framåt i syfte att stödja personal inom hemtjänsten
och hemsjukvården i det dagliga arbetet med brukarna.
MAS påpekade att det finns omfattande arbete för att ”säkra upp”
flödeskedjan i ett patientsäkerhetsperspektiv. Det kan undertecknad hålla med
om och en viktig ingrediens i det arbetet är att säkerställa att relationen
mellan resursplanerare och hemtjänstenhet är optimal. Lika viktigt är det att
titta på vilka framtidssäkrade IKT-stöd som finns för att säkra upp
flödeskedjan i ett patientsäkerhetsperspektiv.
När det gäller läkemedelsavvikelser diskuterades med MAS om de
möjligheter som finns att digitalisera hela processen som till 90 % är
pappersbunden. De 10 % som inte är pappersbunden representerar
distriktssjuksköterskans inmatning av avvikelserrapporter i procapita som
görs regelbundet och som MAS får ta del av.

6.4. Metodreflektion
Med dagens informationstekniska lösningar med moderna smartphones
med ”allt i ett funktioner” har de genomförda intervjuerna med
respondenterna förlöpt väl. När inspelningen av intervjun är färdig kopieras
innehållet från mobiltelefonen till datorn där den säkerhetskopieras och
förvaras. Respondenterna, som utsågs av enhetschef för respektive
hemtjänstenhet fick i god tid intervjufrågorna för att förbereda svar för de
frågor som ställdes. Det gjorde också intervjutiden blev ungefär 45 min till 1
timme vilket uppgavs till enhetscheferna.
För att intervjua tjänstgörande hemtjänstpersonal krävs det också tålamod
där planeringen för intervjuerna fick justeras ett antal gånger innan ett datum
kunde fastställas.
Målet med uppsatsens validitet var enligt kap 3.7 att inte påverka bias
genom att välja andra hemtjänstgrupper biasen inte kunde påverka och
tydligast blev det när distriktssjuksköterskorna skulle intervjuas då
undersökaren inte träffat någon av de tidigare. Validitetsstrategin med att
flera respondenter ger likande svar verkade också fungera, särskilt för de
frågor som lätt kan jämföras mellan de tre grupperna.
Målet med uppsatsens reliabilitet enligt kapitel 3.7 var att genomföra
intervjuundersökningen på ett systematiskt och metodiskt sätt så att studien
senare kan utföras av andra forskare/studenter. Slutresultatet blev att
uppsatsen med god sannolikhet har en tydlig reliabilitet så att den kan utföras
av andra forskare, dvs. intervjufrågor till avdelningschef, intervjua 3
hemtjänstgrupper inklusive 2 vårdare, 1 enhetschef samt 1
distriktssjuksköterska.
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7. Avslutning
I sista kapitlet sammanfattas slutsatserna med att forskningsfrågorna får
sina svar. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.

7.1. Slutsats
För läkemedelshanteringens informationsprocesser inom mikrosystemen
hemtjänsten och hemsjukvården både intra- och interorganisatoriska
processer så finns tids- och platsflaskhalsar och organisationella flaskhalsar
för de hemtjänstgrupper och distriktssjuksköterskor som varit med i studien
som alla påverkar flödeseffektivitet, resurseffektivitet och patientsäkerhet.
Tid- och platsflaskhalsar: Förekommer i alla undersökta
hemtjänstgrupper, mer märkbart för hemtjänstgrupper där tjänstebil används i
tjänsten, dvs. tidsförlusten för bilburen hemtjänstpersonal som måste in på
grupplokalen för att faxa och dokumentera blir större än icke bilburen
hemtjänstpersonal.
För
distriktssjuksköterskorna
är
tidsoch
platsflaskhalsarna märkbara i synnerhet vid hembesök hos brukare/patienter.
Informationssystem/IKT bidrar också till tids- och platsflaskhalsar särskilt
när Örnsköldsviks Kommun och Landstinget Västernorrland inte har
gemensamt informationssystem för brukare/patienter.
Organisationella flaskhalsar: Vid tiden för intervjuomgången med de
undersökta hemtjänstenheterna så märktes vid intervjuerna att det var
skillnader i rutiner/praxis, arbetssätt och förhållningssätt samt organisation av
bemanning. Slutsatsen är att respektive hemtjänstenhet med enhetschef och
vårdare har olika synsätt och erfarenhet på hur arbetet bäst skall organiseras
särskilt vid arbetstoppar gällande läkemedelshantering.
Flaskhalsarnas påverkan på flödeseffektiviet, resurseffektivitet och
patientsäkerhet: Hemtjänstpersonalen och distriktssjuksköterskornas stora
engagemang och ansvarstagande gör ju ändå att patientsäkerheten inte
hamnar på oacceptabla nivåer trots flaskhalsarnas påverkan på
läkemedelshanteringens informationsprocesser. Det vill säga att
flödeseffektiviteten
och
resurseffektiviteten
är
underordnad
patientsäkerheten.

7.2. Förslag till fortsatt forskning
Förslag till fortsatt forskning som följer denna studies tråd är att utifrån ett
flaskhalsperspektiv göra en utökad och fördjupad fallstudie med mätningar i
hur förändringar i arbetssätt, rutiner samt IS/IKT kan påverka
flödeseffektivitet och resurseffektivitet samt patientsäkerhet.
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I samband med denna studie har ett antal spin-off effekter skapats som inte
hör till studiens syfte, men är mycket intressant ur forskningssynpunkt. Några
exempel på spin-off effekter med betoning på informationslogistik är hur en
digitalisering av läkemedelshanteringens informationsprocesser skulle kunna
påverka hemtjänstens och hemsjukvårdens arbete. Ett annat exempel är hur
distriktssjuksköterskornas situation med dokumentation skulle förbättras med
IS/IKT lösningar som ”tal till text applikationer”.
En spin-off effekt och ett mycket intressant förslag till vidare forskning i ett
informationslogistiskt perspektiv är att undersöka hur videotelefoni kan
påverka och förbättra distriktssjuksköterskornas och hemtjänstpersonalens
arbete i det dagliga fältarbetet ute hos brukarna/patienterna.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Läkemedelshantering
Frågor till Dsk
Informationssystem/IKT
1

Vilka informationssystem, teknik för IT och kommunikation
används vid läkemedelshanteringen idag

2

Vad är dess största styrkor och fördelar jämfört med föregående
system?

3

Vad är dess största brister idag som kan påverka patientsäkerheten
bland annat?

4

Vid kontakt med apotek, apodoscentralen, hemtjänst,
sjukhus/läkare och primärvård/läkare vad används mest vid
kommunikation, telefon/fax/mejl/

5

Vid vilka situationer bedömer du att informationssystem och IKT
skulle göra dig mer effektiv i arbetet på fältet med avseende på
tidseffektivitet.

6

Vilken typ av information skulle ni vilja lyftes över till digital
form (med bibehållen patientsäkerhet) vid kommunikation med
hemtjänst?

Insatt/Utsatt Medicin
7

När brukare kommer till vårdcentral/jourcentral/sjukhus för
vårdbehov som kräver insatt eller utsatt medicin kan ni beskriva
gången från att brukaren besöker läkare till att ni ser att brukaren
fått insatt respektive utsatt medicin?

8

Är det några skillnader i processen om
läkemedlet/läkemedlen är tidsbegränsad eller inte

9

Är det någon skillnad om förskrivaren är från hälsocentralen eller
sjukhuset, är det samma rutiner som gäller eller finns det
skillnader?

10

Kan ni beskriva processen för ”ny waran dos” för brukare/patient
med AK-brev och PK-prov?

11

Kan ni beskriva processen insatt insulindos/förändrad och utsatt
insulindos?

det

insatta
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12

Vad är viktigt att fokusera på om det är särskilt många ärenden
som skall hanteras på kort tid? Finns det rutiner eller arbetssätt
som kan liknas vid rutiner som ni kan använda er av vid hög
arbetsbelastning.

13

Vid kommunikation med andra aktörer som hemtjänst, primärvård
och sjukhus samt apotek när det gäller insatt respektive utsatt
medicin – vilka problem kan uppstå vid kommunikationen med
respektive aktör? Vilka kommunikationssätt är vanligaste för
respektive aktör?

14

När Hsl-uppdrag, nytt eller förändrat skall skickas till hemtjänsten
hur går den processen till? Vilka är de vanligaste problemen när
det gäller hsl-uppdragen?

Medicinlista
15

Kan ni beskriva gången bakom en ny uppdaterad medicinlista för
brukare

16

Vilka rutiner är vanligast när det gäller att snabbt som möjligt få
ut en ny medicinlista?

17

När fel upptäcks i medicinlistan av hemsjukvården eller
hemtjänsten eller av brukare/anhörig – hur går det till för att
justera/korrigera misstagen? Vad är allvarligast och vilka är
vanligaste?

Förnyelse av recept
18

Beskriv
processen
”förnyelse
distriktssjuksköterskeperspektiv!

av

recept”

i

ett

19

När det krånglar i kommunikationen med primärvård eller
hemtjänst angående receptförnyelse – vad är det vanligaste
bakomliggande orsakerna till det?

Apodos/Dosett/Orginalförpackning
20

Vad är det som styr när det skall bli apodos istället för
dosett/orginalförpackning?

21

Hur går processen till från att brukaren skall få apodos från behov
till givande av medicin från apodosrulle av vårdare till brukare?

22

Vad är processgången vid delning av dosett?
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23

Hur påverkas arbetet med dosettdelning av hög arbetsbelastning.
Finns det andra hinder som påverkar? Tex svårigheter med
delegering till vårdare.

24

Hur viktigt är det att kommunikationen fungerar och alla
stödsystem (IKT och IS) för att dosettdelning skall fungera?

Signeringslistor
25

Signeringslistor finns för att verifiera att vårdare har gett brukare
de läkemedel som finns på medicinlistan – Hur går processen till
med signeringslistor ur distriktssjuksköterskornas perspektiv?

26

Vilka är det största problemen med signeringslistor i dagsläget?

Avvikelsehantering vid läkemedel
27

När det sker avvikelser som rapporteras till er via
avvikelserapporter – kan ni beskriva processen med
avvikelsehantering av läkemedel!

28

Vilka är de vanligaste typen av avvikelser som kommer till er
kännedom?

Frågor till hemtjänstpersonal
Informationssystem/IKT
29

Vilka informationssystem, teknik för IT och kommunikation
används vid läkemedelshanteringen idag, vid kommunikation med
distriktssjuksköterska/andra vårdgivare?

30

Vad är dess största styrkor och fördelar samt nackdelar

31

Vad är dess största brister idag som kan påverka patientsäkerheten
bland annat?

32

Vid kontakt med apotek, dsk, andra aktörer vad används mest vid
kommunikation, telefon/fax/mejl/mobil app

33

Vid vilka situationer bedömer du att informationssystem och IKT
skulle göra dig mer effektiv i arbetet med läkemedelshantering på
fältet med avseende på tidseffektivitet

34

Vid bedömningsituationer angående läkemedelshantering med
brukare där distriktssjuksköterskor måste konsulteras – vilka
hjälpmedel med avseende på informationssystem och IKT skulle
underlätta
och
förenkla
kommunikationen
med
distriktssjuksköterskorna?
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Insatt/Utsatt Medicin
35

När brukare kommer till vårdcentral/jourcentral/sjukhus för
vårdbehov som kräver insatt eller utsatt medicin på vilka sätt får ni
besked från hemsjukvården om att en brukare fått medicin insatt
eller fått medicin utsatt?

36

Vid snabba förändringar, tex. om brukaren får en penicillinkur är
det några skillnader i de sätt ni får besked om förändringarna?

37

På vilka sätt förmedlas informationen om läkemedelsförändringen
så att alla berörda vårdare får besked om förändringen?

38

När informationsöverföringen av läkemedelsförändring hos en
brukare inte fungerar, vad är det vanligaste problemen till att det
inte fungerar och vad är dom bakomliggande orsakerna till det?

39

Kan ni beskriva processen för ”ny waran dos” för brukare/patient
med AK-brev och PK-prov i hemtjänstens perspektiv?

40

Kan ni beskriva processen insatt insulindos/förändrad och utsatt
insulindos i hemtjänstens perspektiv?

41

Vad är viktigt att fokusera på om det är särskilt många ärenden
som skall hanteras på kort tid? Finns det rutiner eller arbetssätt
som kan liknas vid rutiner som ni kan använda er av vid hög
arbetsbelastning.

42

Vid
kommunikation
med
andra
aktörer
som
distriktssjuksköterskor, apotek när det gäller insatt respektive
utsatt medicin – vilka problem kan uppstå vid kommunikationen
med respektive aktör? Vilka kommunikationssätt är vanligaste för
respektive aktör?

43

Hsl-uppdrag från dsk styr hur hemtjänsten skall hantera
läkemedlen till brukaren enligt det uppdrag som kommer
hemtjänsten tillhanda. – Är Hsl-uppdraget tydligt nog, dvs är det
specificerat om läkemedel måste ges, kan lämnas på bordet

44

Är det vanligt att kontakt måste ske med dsk för att Hsl-uppdraget
på något vis är otydligt? Om det sker – vilket är det vanligaste
problemet?

45

När Hsl-uppdraget kommit hemtjänsten tillhanda vad är
rutinen/processen till att uppdraget kommit på rätt ställe på rätt
tid?
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46

När det blir fel då Hsl-uppdraget inte kommer på rätt ställe och i
rätt tid vilket är de bakomliggande orsakerna till det?

Procapitaplaneringen
47

Hemtjänstpersonal har idag schema som utgår från
planeringsmodulen i procapita. – Är schemat tillförlitligt nog för
att kunna lita på när och hur samt vad för läkemedel som skall ges
till brukare (förutom att man som standardrutin alltid skall kolla
brukarpärmen och medicinlistan när man är på besök hos
brukare)?

48

Om det inte är tillförlitligt – vad bör/måste tillkomma för att ett
schema är tillförlitligt ur ett Hsl-perspektiv?

Medicinlista
49

Medicinlistan för brukare är ju den lista delegerad
hemtjänstpersonal använder för delgivning av läkemedel enligt det
Hsl-uppdrag som ges av hemsjukvården – vid stressade situationer
tycker du att medicinlistan är lätt att hitta i brukarpärmen och är
den lätt att följa?

50

På vilka sätt delges hemtjänsten ny medicinlista för brukare av
hemsjukvården? Finns det rutiner för delgivning eller sker det vid
behov?

51

Om rutiner finns – Vilka är dom och är rutinerna tillförlitliga och
stabila? Om inte vad ligger bakom till att rutinerna ej kan hållas?

52

När fel upptäcks i medicinlistan av hemsjukvården eller
hemtjänsten eller av brukare/anhörig – hur går det till för att
justera/korrigera misstagen? Vad är allvarligast och vilka är
vanligaste?

Förnyelse av recept
53

När förnyelse av recept måste ske för att brukare skall få
påfyllning av läkemedel eller få nya läkemedel så kontaktas
hemsjukvård via fax/telefon – Är nuvarande tillvägagångssätt
tillfredställande med avseende på tid?

54

När det inte är tillfredställande – vad är det som krånglar med
avseende kommunikationen med hemsjukvården avseende
receptförnyelse?
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Apodos/Dosett/Orginalförpackning
55

När delning av dosett är delegerat från dsk till hemtjänstpersonal
är informationen, tillräcklig gällande vad som skall delas, när det
skall delas, vem ska dela?

56

Ställer det till något problem med rutinerna när brukaren har både
apodos/dosett samt orginalförpackning?

57

Hur påverkas arbetet med dosettdelning (efter delegering från dsk)
av hög arbetsbelastning. Finns det andra hinder som påverkar?

Signeringslistor
58

De signeringslistor som finns för att verifiera att vårdare har gett
brukare de läkemedel som finns på medicinlistan och som
omfattar en månad i taget – Är signeringslistorna tydliga nog att
fylla i och lätt att hitta i brukarpärmarna?

59

Vilka är det största problemen med signeringslistor i dagsläget?

Avvikelsehantering
60

När ni som vårdare upptäcker avvikelse, tex. kvarglömd medicin
från apodos eller dosett är rutinen för avvikelserapport
tillfredställande?

61

Hinns avvikelsehantering med särskilt vid stressiga situationer
med arbetsanhopning?

Brukarpärmen
62

Är ordningen i brukarpärmarna tillfredställande med avseende på
att hitta medicinlista och signeringslista vid stressiga situationer?

63

Om det inte är tillfredställande – vad beror detta på?

64

Sker hanteringen av medicinnycklar till skrin/skåp till de brukare
som kräver det, tillfredställande?

65

Om nyckeln förvaras i brukarpärmen, på vilket sätt förvaras den i
pärmen och är ni nöjda med den lösningen.

Apoteksärende
66

När brukare börjar få slut på läkemedel på nuvarande recept eller
får nya recept så måste ansvarig hemtjänstpersonal hämta ut på
apotek eller se till att det hämtas ut om denne inte själv kan göra
det. – Hur väl fungerar informationsöverföringen för att
säkerställa att läkemedel finns hos brukare?
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67

Finns det tydliga rutiner för apoteksärende (gäller främst de
brukare som har ärende och kommunikation beviljat)?

68

När informationsöverföringen inte fungerar vad är det vanligaste
bakomliggande orsakerna till det?

Frågor till MAS
69

Är du nöjd med läkemedelshanteringskedjan som den ser ut idag
från hemsjukvård-apotek-hemtjänst ?

70

Hur ser du på utvecklingen av nya stödsystem som
informationssystem och IKT för att bättre säkerställa kvaliteten i
läkemedelshantering hos brukare?

71

Vilka risker ser du ur ett patientsäkerhetsperspektiv när
hemtjänstpersonal periodvis har komprimerade arbetsscheman
med hög arbetsbelastning, vilket kan öka risken för avvikelser för
läkemedel?

72

Anser du att spårbarheten vid läkemedelsavvikelser som inträffar i
hemtjänsten och hemsjukvården är tillräcklig?

73

Hur ser du på scenariot där landstinget (primärvård och
slutenvård) och hemsjukvården samt hemtjänst delar på samma
informationssystem? Där t.ex. medicinlista för brukare uppdateras
i realtid och delges till alla berörda vårdgivare. I Kronobergs län
är det en realitet.

74

Vid förnyelse av recept för brukare så skall fax skickas av
hemtjänstpersonal till hemsjukvård som i sin tur kontaktar läkare
på primärvården. När läkare förnyat recept/recepten digitalt via
pascal så skickas signal till apotektet att läkemedlet är förnyat så
att hemtjänstpersonal kan hämta ut. – Är du nöjd med den
processen som den ser ut idag eller vad ser du för
utvecklingspotential där väntetiden påverkas så att brukaren får
hem läkemedel på avsedd tid?
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