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Sammanfattning 
En undersökning har gjorts för att ta reda på vad användarna tyckte om den utbildning de fick 
i det system som införts på deras arbetsplats, men även vad de tycker om systemet i sig. 
 
Undersökningen har varit en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer. Intervjuer har gjorts 
med en projektledare, en person ur utbildningsgruppen och fyra användare på Lasarettet i 
Motala. Det har även gjorts en observation av användarna vid ett utbildningstillfälle.  
 
Det huvudsakliga resultatet som framkom var att användarna är väldigt nöjda med hur 
systemet är tänkt att fungera, det ger både ökad patientsäkerhet men det gör även många 
arbetsuppgifter enklare och smidigare. Det framkom dock att användarna har en del negativa 
synpunkter på utbildningen och hur den har varit upplagd. Utbildningen var konstruerad så att 
flera olika yrkesgrupper fick gå samtidigt, vilket användarna såg som ett problem. 
Användarna menar att de får lära sig saker som de aldrig kommer att använda i sitt arbete och 
de vill att utbildningen istället ska vara yrkesspecifik så den passar just deras sätt att arbeta. 
 
Med det resultat jag fick fram är det förståligt att man nu beslutat sig för att förlänga 
pilotprojektet, det fanns ett flertal fel och brister som även jag lade märke till under den korta 
tid som jag tittade runt i systemet. De fel och brister som har rättats till kräver tid för testning, 
vilket orsakat förlängningen. Jag har även hört att det kommer att bli en del ändringar i den 
fortsatta utbildningsplaneringen och de kommer att göra om utbildningen så att den till viss 
del uppfyller användarnas önskemål om en yrkesinriktad utbildning. 
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Det finns många att tacka för att denna uppsats nu äntligen är klar. 
 
Jag vill börja med att tacka Projektledare för ”Pilot och bredd”, Lotta Saleteg för att jag fick 
chansen att göra denna undersökning och för att du ville ställa upp på min intervju, men även 
för att du har hjälpt mig med att handplocka användare och andra intervjupersoner. 
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1. Inledning  
Vårdprocesscentrum (se VPC i bilaga 1), Landstinget i Östergötland fick av 
landstingsledningen i uppdrag att med projektet Patientjournal 08 (PJ08) definiera och införa 
nya arbetssätt och tillhörande IT-stöd. Målet är att i december år 2008 ha en datoriserad 
patientjournal inom hela Östergötlands landsting. Arbetet med PJ08 inleddes i oktober 2005 
(Bernholtz 2007b). 
 
Det beslutades att placera pilotprojektet på Motala Lasarett. Den 19 februari år 2007 inleddes 
pilottestet av de datoriserade patientjournalerna på neuorolog-, minnes-, stroke-, och 
medicinmottagningen. Breddinförande är i skrivande stund planerat att inledas hösten 2007 
och vara klart 2008-12-13 (Bernholtz 2007b). 
 
De datoriserade patientjournalerna kommer först att införas i Närsjukvården (se bilaga 1) i 
västra Östergötland sedan i Närsjukvården i östra Östergötland och Närsjukvården i centrala 
Östergötland, efter det fortsätter införandet inom Ortopedicentrum, Rekonstruktionscentrum, 
Kirurgi- och Onkologicentrum, Barn- och Kvinnocentrum, Hjärtcentrum samt 
Länspsykiatriskt centrum (Bernholtz 2007b). 
 
Det system man efter upphandling bestämde sig för att köpa heter Cosmic och levereras av 
företaget Cambio Healthcare System. 
 
Efter att, i min utbildning i datapedagogik, ha läst kurser som handlade om 
informationssystem och hur de införs i organisationer, hur man ska gå till väga för att 
användarna inte ska känna sig osäkra och skrämda av det nya systemet, skulle det vara 
intressant att få undersöka det ute i en organisation. Denna studie har gjorts för att undersöka 
hur användarna uttrycker sig kring användbarheten av det nya systemet och den utbildning de 
har fått.  
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2. Syfte och Frågeställning 
Tidigare och fortfarande inom många vårdorganisationer i Sverige har man använt sig av 
pappersjournaler för patienterna och man har även använt olika system på olika platser i 
Sverige för att hantera t ex remisser och svar. I Östergötlandsläns landsting började man 
planera ett projekt som gick ut på att man skulle datorisera patientjournalen och även ha ett 
enhetligt journalsystem i hela landstinget. 
 
Syftet med denna studie är att analysera införandet av ett nytt vårdsystem på ett lasarett i 
Östergötland sett ur användarnas perspektiv. Fokus för studien har varit användarna och deras 
utbildning i systemet och vad de tycker om den. Undersökningar har gjorts för att titta på hur 
användarnas utbildning i systemet varit upplagd och om användarna är nöjda med den 
utbildning de fick, men även för att ta reda på om användarna har haft tillgång till support 
efter det att utbildningen är slutförd och arbete i det nya systemet har påbörjats, hur var i så 
fall supporten organiserad. 
 
Jag har valt att ta reda på lite bakgrundsfakta om var ifrån initiativet kom och vilken 
anledning som fanns till att byta system men även hur användare och projektansvariga ser på 
skillnaderna i de olika sätten att arbeta. Vilka förväntningar man har men också vilka farhågor 
de hyser. 
 
Den huvudsakliga frågeställningen är: Vad har gjorts för att användarna ska kunna arbeta i det 
nya systemet och hur uttrycker sig användarna kring det som har gjorts? 
 
De frågor jag har ställt i relation till huvudfrågan är: 

• På vilket sätt är utbildningen strukturerad? 
• Hur uttrycker sig användarna om utbildningen och dess relevans i förhållande till 

möjligheterna att arbeta i systemet efter genomgången utbildning?  
• Hur anser användarna att systemet har påverkat deras nuvarande arbetsuppgifter? 
• Hur uttrycker sig användarna kring supporten efter genomförd utbildning? 
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3. Bakgrund  
Delar av min bakgrundsinformation kommer från intervjuer med Projektledsaren för pilot och 
bredd, Lotta Saleteg och en person ur utbildningsgruppen, Ann-Sofi Lindeberg. Jag har även 
haft ett flertal informella samtal med Kenneth Stolt, IT-ansvarig, Psykiatri- och 
habiliteringsenheten, Närsjukvården i Västra Östergötland, under perioden 2007-03-20 till 
2007-05-03 

3.1 Ökad säkerhet, en av anledningarna till att byta system  
Uppdragsgivare till PJ08 är landstingsledningen via vårddirektör Tommy Skau. Beslutet att 
man skulle nyttja IT-stöd inom vården i landstinget kom redan under 90-talet då primärvården 
(se bilaga 1) började använda datoriserade patientjournaler. Att man skulle börja använda 
datoriserade journaler inom sjukvården beslutades år 1996 (Anders Bernholtz, Frågor och 
svar). Valet blev Cosmic som är ett vårdinformationssystem avsett att täcka hela vården, inom 
så väl patientadministration som kliniskt vårdstöd (t.ex. journaler) (http://www.cambio.se).   
Läkemedelsmodulen upphandlades 2001 och övriga delar av Cosmic 2005 (Bernholtz 2007c). 
 
Syftet med att datorisera patiensjournaler är att vårdpersonalen säkrare och mer effektivt ska 
kunna hitta och hantera information om patientens vård. Idag har varje vårdcentral sin egen 
datoriserade patientjournal och sjukhusen har äldre separata system för vårdadministration. 
För att uppnå en landstingsgemensam datoriserad patientjournal har man valt att byta ut 
nuvarande system på vårdcentraler och sjukhus och istället låta vårdpersonalen arbeta i ett 
gemensamt system. Detta byte kommer att underlätta både rutiner och möjligheter att hantera 
en gemensam patientjournal. Ett gemensamt system gör att man enklare kan dela 
vårdinformation med andra landsting, kommuner, och privata vårdgivare (ibid). 
 
Införandet av det nya systemet kommer att innebära mycket för vårdpersonalen som ska 
arbeta i det. För att allt ska flyta på och vården ska utvecklas ännu mer krävs att de nuvarande 
arbetsrutinerna och arbetssätten ses över. Det kan innebära att flera av vårdavdelningarna 
behöver ändra sitt sätt att arbeta, det måste tas fram gemensamma arbetsrutiner och arbetssätt, 
för hela landstinget, som passar det nya systemet och dess funktioner. En styrgrupp måste 
även bestämma ett gemensamt ”språk” som ska användas med specifika begrepp och termer 
(Bernholtz 2007a). 

3.2 Beslutet 
Vårdprocesscentrum, Landstinget i Östergötland fick av landstingsledningen i uppdrag att 
med projektet Patientjournal 08 (PJ08) definiera och införa nya arbetssätt och tillhörande IT-
stöd. Målet är att i december år 2008 ha en datoriserad patientjournal inom hela Östergötlands 
landsting. Arbetet med PJ08 inleddes i oktober 2005. Leverantör av det nya vårdsystemet är 
företaget Cambio Healthcare System, och systemet heter Cosmic (Bernholtz 2007e). 
 
Beslut fattades att förlägga pilotprojektet till Lasarettet i Motala (ett av de tre sjukhusen i 
Landstinget i Östergötland). Pilotprojektet var planerat att starta i september 2006 men ett 
beslut fattades att skjuta upp starten till februari 2007. Ett av skälen till tidsförskjutningen var 
behovet av ytterligare noggranna tester av systemet. Först ut i pilotprojektet var två 
mottagningar på en specialistklinik, tätt därefter startades en vårdcentral, resterande 
mottagningar och därefter slutenvårdsavdelningarna inom specialistkliniken.  
Breddinförande är i skrivande stund planerat att inledas hösten 2007 och vara klart 2008-12-
13 (ibid). 
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Pilotprojekt innebär att man i liten skala inför ett system för att testa och för att se om det 
fungerar så som man har tänkt sig att det ska fungera menar K. Stolt (personlig 
kommunikation, mars, 2007).  Användare har intervjuats för att ta reda på hur de uppfattar 
systemet och utbildningen.  
 

3.3 "PJ08-paketet" 
Inom ramen för projektet Patientjournal 08 (=PJ08) arbetas fram förslag på ett ”paket” som 
ska används som ett underlag för breddinförandet på samtliga enheter inom landstinget. 
Innehållet i de olika delarna av paketet har tagits fram i samverkan mellan delprojekten i PJ 
08 och pilotenheten inom NSV, medicinska specialistkliniken och Vårdcentralen Lyckorna. 
Innehållet kommer att justeras och kompletteras under pilotdriften som startar i februari 2007. 
Vid breddinförandet startar lokala projekt på enheterna och då kommer PJ08-paketet att 
fungera som ett hjälpmedel för att upprätta lokala projektplaner (Bernholtz 2007f). 
 

3.4 Bättre IT-stöd inom vården 
Våren 2006 fastställdes en nationell strategi för IT inom vård och omsorg som ska tillämpas 
av staten, landstingen, kommunerna och övriga vårdgivare. I denna strategi anges vilka 
områden som bör utvecklas för att få ett bättre IT stöd. Det man vill uppnå är att 
informationen om en patient ska vara tillgänglig även om det inte är inom ett och samma 
landsting. I framtiden ska informationen följa patienten och vara åtkomlig där behovet uppstår 
(Samuelson 2007). 
 
”När jag läser i tidningen ”Patient fick inte rätt medicin, journalen kunde inte hittas” känns 
det bra att jobba som projektledare i Patientjournal 08. Detta är en av de saker som 
införandet av den datoriserade patientjournalen kommer att lösa.” (Bernholtz 2007e). 
 
Cambio Healthcare Systems (i fortsättningen kallat Cambio) är ett företag som utvecklar 
system för användning inom vården. På deras hemsida kan man läsa om hur de arbetar för att 
kunna leverera användbara system. De skriver att det finns flera olika saker man måste ta 
hänsyn till för att få fram ett användbart system, t.ex. måste systemet anpassas efter 
målgruppen, den kontext det ska användas i men även användarnas mål och förväntningar. De 
arbetar med metoder som gör att de kan identifiera krav från både beställaren och användaren, 
och menar att de utifrån detta sedan kan utveckla en produkt som uppfyller rätt behov 
(Användbarhet på Cambio). 
 
Sedan februari 2007 testar landstinget nya arbetssätt och tekniker för att samla varje patients 
uppgifter på samma ställe, det är t.ex. information om tidigare vård och information om vilka 
läkemedel patienten tar eller har tagit och även hur mycket. Det är meningen att en 
datoriserad patientjournal ska ersätta de olika pappersjournaler som patienter kan ha på flera 
olika sjukhus, kliniker och vårdcentraler. När en person träffar en läkare behöver läkaren ha 
information om patientens sjukdomar, vilken typ av vård patienten har fått tidigare, vilka 
prover som har tagits och vilka läkemedel patienten använder. Idag finns all information men 
den är utspridd på olika kliniker och vårdcentraler där patienten har sökt vård. Behöver 
läkaren eller annan vårdpersonal tidigare uppgifter om patienten som inte finns på den 
aktuella vårdplatsen måste först journalhandlingarna letas upp, kopieras för att sedan skickas 
eller faxas till patientens nuvarande vårdenhet. När journalerna istället är datoriserade finns de 
direkt tillgängliga för alla som är behöriga att läsa dem (Abrahamsson 2007, s.10). 
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3.5 Uppdraget 
Delprojektet "Pilot och breddinförande" ska, tillsammans med övriga delprojekt, utarbeta, 
testa, verifiera, förankra och implementera förslag på nya arbetssätt, struktur och innehåll i 
både vårdadministration , vårddokumentation, LabRoS (se bilaga 1) och läkemedel samt 
paketera en modell för fortsatt breddinförande av IT-stödet för Patientjournal 08 i resten av 
landstinget” (Bernholtz 2007f). 
 

3.6 Datoriserade patientjournaler 
Datoriserade patientjournaler ger en samlad bild av patientens hälsotillstånd och vård, den 
består i huvudsak av tre delar. Den första delen är läkemedel, som innehåller information om 
patientens alla läkemedel men även funktioner för att ordinera läkemedel och skicka 
elektroniska recept. Den andra delen är vårddokumentation och innehåller alla 
journalanteckningar från alla olika typer av vårdpersonal som behandlat patienten. Den tredje 
delen är vårdadministration och innehåller all administrativ information om patienten t.ex. 
remisshantering, tidsbokning och inskrivning. Man kopplar även särskilda system till den 
datoriserade journalen som hanterar labbremisser och provsvar, man kommer även att ansluta 
ytterligare system efter hand. Alla behöriga vårdgivare kan komma åt den datoriserade 
patientjournalen från alla landstingets datorer och den uppdateras i samma stund som man 
skriver in något. Vårdpersonalen har möjlighet att använda både bärbara och stationära 
datorer för att göra sina anteckningar i systemet och de som jobbar inom hemsjukvården ska 
komma att få testa en mobil lösning (Bernholtz 2007b). 
 
De datoriserade patientjournalerna kommer först att införas i Närsjukvården i västra 
Östergötland sedan i Närsjukvården i östra Östergötland och Närsjukvården i centrala 
Östergötland, efter det fortsätter införandet inom Ortopedicentrum, Rekonstruktionscentrum, 
Kirurgi- och Onkologicentrum, Barn- och Kvinnocentrum, Hjärtcentrum samt 
Länspsykiatriskt centrum (ibid). 
 
Vid införandet av de datoriserade patientjournalerna får varje enhet ett resursteam som 
kommer att finnas på plats den första veckan. Resursteamet består av läkarsekreterare och 
sjuksköterskor som ska hjälpa till att stötta den dagliga verksamheten, alltså vården. Utöver 
resursteamet finns det fyra särskilda handledare som ska fungera som ett stöd i verksamheten 
när det gäller själva systemet (ibid). 
 
Inom PJ08 projektet han man som uppdrag att inom tre år ersätta alla pappersjournaler, inom 
landstinget i Östergötland, med en datoriserad journal. Detta innebär att all information om 
patientens vård samlas i en journal som alla typer av yrkesgrupper kan nå via landstingets 
datorer (Bernholtz 2007a). 
 
Syftet med piloten är att testa systemet, ta in förslag på förändringar och skapa en modell för 
hur de datoriserade patientjournalerna ska införas i resten av landstinget. Hela närsjukvården i 
västra Östergötland beräknas ha övergått till de datoriserade patientjournalerna i september år 
2007 (Bernholtz 2007d). 
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3.7 Nuvarande vårdsystem 
I den centrala och västra länsdelen, inom sjukhusvården, används det patientadministrativa 
systemet Adapt (se bilaga 1). Det hanterar administrationen för patienten inom såväl öppen- 
som slutenvård, samt debitering och ekonomisk redovisning. I Adapt saknas bl a funktioner 
för vårddokumentation, varje klinik har sin egna specifika databas med 
patientregister/uppgifter  (Gustavsson 2007). 
 
I den östra länsdelen använder man ATIS, ett patientadministrativt system som skapades 
redan på 80-talet men har med åren uppdateras och fått fler funktioner allteftersom behoven 
har ökat. ATIS består av flera delfunktioner som t.ex. journaladministration, 
beställningssystem, bokning patientregistrering och ett lokalt patientregister (Gustavsson 
2007). 
 
BMS är det journalsystem som används inom primärvården i Östergötland. Landstinget i 
Östergötland använder två av systemets delar, vårddokumentation och vårdadministration. 
BMS används även för att få fram statistik (Notklev 2007). 

3.8 Nya systemet 

3.8.1 Målen med det nya systemet 
Det finns i huvudsak tre mål med det nya systemet som man vill uppnå, de är ökad 
patientsäkerhet, mer tillgänglighet och ett effektivare arbete. Tanken är att man kommer att ha 
en gemensam läkemedelslista och där finns den samlade bilden av patientens läkemedel. 
”Idag finns det hur många läkemedelslistor som helst eftersom vi har olika journalsystem, så 
där har du en stor säkerhetsaspekt och också det här att den är tillgänglig när jag behöver 
den”. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007). 

3.8.2 Fördelar med det nya systemet 
Om man ser ur patientens perspektiv så kommer all information om patienten finns samlad på 
ett och samma ställe. En av de främsta fördelarna är att man får en ökad patientsäkerhet. Man 
ägnar ju oerhört mycket tid åt att leta pappersjournaler på olika ställen idag. Med det nya 
systemet kommer det att vara en journal för en patient och uppgifterna finns där och man 
kommer också att slippa skriva om samma sak om och om igen. Hur mycket tidsbesparande 
det kommer att bli kan inte Lotta svara på, men hon menar att det ändå ger en tillgänglighet 
att uppgifterna finns där. Man kommer även få en snabbare och enklare remisshantering, om 
man som patient på vårdcentralen får veta att man måste träffa en specialist på sjukhuset 
skickas det en remiss, med det nya systemet kan vårdgivaren följa remissen och på så sätt 
slippa allt ringande till vårdcentralen för att höra hur det går med remissen och hur lång tid 
det tar innan patienten får komma. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007). 

3.8.3 Nackdelar i samband med införandet av det nya systemet 
Det är ett väldigt snabbt införande av projektet vilket ger både fördelar och nackdelar, en 
nackdel är att det ställer krav på verksamheten, det är en stor utbildningssatsning vilket gör att 
det är viktigt att användarna kan ta till sig utbildningen och förstå systemet och vad det 
handlar om. För att få ut så mycket vinst som möjligt gäller det också att ändra på arbetssätt 
och det är inte säkert att alla vill det, har man arbetat på ett sätt i ett flertal år så är användarna 
inte alltid så positiva till att behöva ändra på det. De kan då inte längre arbeta på sitt eget sätt 
utan man måste ändra på sitt sätt att arbeta och göra på samma sätt som alla andra. 
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Under införandet när man övergår från pappersjournaler till en datoriserad journal kan det bli 
störningar i vården, personalen är ovan och det kan till en början bli lite längre väntetider än 
normalt. Personalen måste även lära sig nya arbetsrutiner och att arbeta i ett nytt datasystem 
vilket kan ta lite tid (Abrahamsson 2007, s. 10). 

3.8.4 Skillnader mellan nya och gamla system 
Det nya systemet kommer att innehålla nya och förbättrade funktioner men vissa funktioner 
kan även saknas eller upplevas som sämre. (Bernholtz 2007c) 
 
För patienten innebär detta att man inte behöver berätta hela sin sjukdomshistoria för varje ny 
vårdpersonal man träffar. En annan stor skillnad är att det finns en samlad läkemedelslista 
vilket gör att vårdpersonalen direkt kan se vilka läkemedel som patienten har ordinerats och 
ser då även vilka kombinationer av medicin som kan vara olämpliga. Genom att patientens 
vårduppgifter samlas på ett ställe får vårdpersonalen en bättre överblick om vad som händer 
med t.ex. remisser och provsvar, i datorn kan man följa hur långt remissen har kommit vilket 
gör att läkaren kan ge snabba besked om nästa steg i behandlingen (Abrahamsson 2007, s. 
10). 

3.9 Utbildningen 
Vid start av den datoriserade patientjournalen kommer projektledarna att gå igenom med varje 
vårdenhet vilka termer och begrepp som just de kommer att använda. Det är ca 9000 personer 
som kommer att arbeta med systemet och därför också kommer att få den utbildning som 
behövs. Projektledningen rekommenderar att alla börjar fundera på sin datorvana, man 
kommer att ha lättare att ta åt sig utbildningen om man har bra grundkunskaper inom datorer. 
(Bernholtz 2007a) 
 
Utbildningen ägde rum i datorsalar och undervisningen gavs av personer som är rekryterade 
från vårdverksamheten. Inför utbildningen finns det utbildningsfilmer att titta på som 
innehåller de vanligaste sekvenserna i arbetet med i den datoriserade patientjournalen (A-S. 
Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007). 

3.9.1 Utbildningskedjan 
Man får sin utbildning utifrån vad man ska jobba med, en utbildning i ex resursplanering 
vänder sig till alla personer som ska kunna hantera en tidbok och boka patienter, det finns 
således inga nivåer. Om det är så att jag i mitt jobb aldrig nånsin kommer att boka patient då 
går jag ju inte den utbildningen. Vi har olika utbildningsprofiler utifrån de arbetsuppgifter 
man ska utföra (A-S. Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Utbildarna, ungefär 15 st på varje nivå, utses av Resurscentrum. 
Utbildningen har organiserats inom VPC (se bilaga 1) där Annsofi tillsammans med personal 
från den organisation som är utsedd som pilotverksamhet har organiserat de 
vårdadministrativa delarna. Utbildningen i sin tur är indelad i fyra block och man anmäler sig 
till de block man behöver utifrån vad man ska arbeta med. En del arbetar bara i ett fåtal 
delar.(A-S. Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007) 
 

3.10 Användarnas förkunskaper 
På varje enhet i verksamheten har IT-samordnare (se bilaga 1) kartlagt vilka förkunskaper 
användarna har, och om de har vad som motsvara IT-bas kunskaper. Kartläggningen gjordes 
via en enkät som användarna fick svara på. Dessa enkäter har Ann-Sofi ännu inte fått ta del av 
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vid intervjutillfället men hon vet att det är stor skillnad på användarnas förkunskaper. (A-S. 
Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007) 

3.10.1 Utbildningsprofiler 
Alla användare har delats in i olika utbildningsprofiler. Dessa profiler har man gjort upp 
utifrån de verksamheter som finns i landstinget. Man har t.ex. tittat på vad man behöver kunna 
som läkare inom primärvården, och vad man behöver som sjuksköterska i slutenvården. Man 
har sedan utformat olika utbildningar beroende på vad de olika profilerna behöver. (L. 
Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007) 
 
Eftersom det här är ett pilotprojekt så testas allting, och redan efter tre veckor så såg man att 
man behövde göra om utbildningen. I snitt kommer varje användare få tre dagars utbildning. 
(L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007) 
 
Har användaren en profil som är att denne bara jobbar på en vårdavdelning så har han/hon en 
2 timmars utbildning, och har inte någon kontakt med t.ex. läkemedelsdelen. Men har 
användaren dessutom läkemedel och vårdavdelningen så har denne en hel dag utbildning. Så 
man har gjort profilerna utifrån vad användarna behöver. (A-S. Lindeberg, personlig 
kommunikation, mars, 2007) 

3.10.2 Förändringar i utbildningen 
Om det sker förändringar i utbildningen behöver inte de användare som redan har gått 
utbildningen gå den igen utan det är superanvändarna (se bilaga 1) som får information om 
vad som är nytt eller förändrat och de har sedan som uppgift att informera och utbilda sina 
kollegor. Är det däremot stora förändringar som görs, som det kan bli mellan versionsbyten 
av systemet, så kan det vara enklare att ta in användarna i en datorsal och ha en typ av 
utbildning, men eftersom det är ca 9000 personer som ska utbildas så kan man inte ta in dom i 
en datorsal för varje lite ändring som görs utan då är det viktigt att informationskedjorna 
fungerar så att man kan få ut nyheter och förändringar till de som redan har gått igång med 
systemet. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007). 

3.11 Support 
Vid varje uppstart av systemet på enheterna finns det under första veckan olika stödpersoner 
att tillgå. Dels handledare från Vårdprocesscentrum (VPC) som är där för att stötta 
verksamheten när det gäller själva systemet Cosmic. Dessutom finns IT-akuten (se bilaga 1) 
som är första linjen support (A-S. Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Vid support på natten kontaktas IT-akuten som har öppet dygnet runt. Det pågår även erbate 
med att bygga upp en annan supportlinje, så det kommer att vara personer som kan 
applikationen som kommer att ha jour beredskap (ibid). 
 
Inom varje verksamhet kommer man också att ha så kallade superanvändare som får extra 
mycket utbildning så de kan hjälpa sina arbetskamrater om det uppstår några problem eller 
frågor. Vid införandet av de datoriserade patientjournalerna kommer det även att vid varje 
enhet finnas ett resursteam den första veckan, teamet består av läkarsekreterare och 
sjuksköterskor, de ska stötta den dagliga verksamheten, alltså vården (Bernholtz 2007c). 
 
När en användare stöter på problem i Cosmic är det tänkt att de ska ta hjälp av en 
superanvändare, om inte superanvändaren kan lösa problemet kontaktar denne IT-akuten. 
IT-akuten kontaktas än så länge endast via telefon men det kommer att upprättas ett formulär 
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på landstingets intranät, Lisa (se bilaga 1), där man kan rapportera problem. Om det uppstår 
problem och ingen superanvändare finns på plats tar användaren själv kontakt med IT-akuten 
(Bernholtz 2007e). 
 
IT-akuten i sin tur lägger de ärenden de får in i Magic (se bilaga 1) och under kontorstid 
hanteras de antingen av de lokala systemförvaltarna, som är andra linjen support, eller av 
centrala systemförvaltare på VPC som är tredje linjen support. Beroende på vad ärendet gäller 
kan det i vissa fall även sorteras till teknisk förvaltning inom landstinget (ibid). 
 
Även efter kontorstid sorteras ärenden i Magic men om det är frågor som inte kan vänta till 
nästa vardag och behöver användarstöd eller verksamhetskunskap kan IT-akuten kontakta 
användarsupport. Användarsupporten nås vis telefon och är bemannade av 
verksamhetsföreträdare som även är utbildade i Cosmic (ibid). 

3.12 Utvärderingar 
Det görs ständigt utvärderingar både med användarna och med utbildningsgruppen. 
Användarna får svara på en enkät efter varje utbildningstillfälle där de får tala om hur de har 
upplevt utbildningen. När utbildningsgruppen träffas så har de en egen intern utvärdering där 
de tar upp vad de har upplevt, vad enkäterna har visat och om det är något de behöver göra 
om. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007) 

3.13 IT-baskunskaper 
Ett krav i det här projektet är att ska man som användare överhuvudtaget använda sig av 
systemet så måste man ha något som kallas för IT-baskunskaper, användarna måste ligga på 
en viss nivå för att kunna gå utbildningen i Cosmic. Några av Landstingets IT-samordnare 
hade som uppdrag att definiera vad som skulle ingå i paketet IT-baskunskaper. IT-
baskunskaper ligger som ett förberedelsearbete i hela verksamheten och har pågått i ett flertal 
år redan innan man började med införandet av Cosmic. På varje centrum (se bilaga 1) finns 
det en IT-samordnare som ser till att IT-bas ständigt pågår och de gör även inventeringar 
avseende de anställdas IT-kunskaper. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007) 
 
IT-baskunskaper handlar om grundläggande kunskaper i datoranvändning men tar även upp 
datorns delar, Nätverk, Outlook, skrivbord och fönsterhantering, tillbehör som skrivare och 
USB-minne. Utbildningen i IT-bas tar även upp mer specifika kunskaper som man behöver 
för att kunna arbeta inom LiO (se bilaga 1) t.ex. hur man hittar på Lisa, behörigheter, 
inloggning i Windows och kryptering av e-post.  (S Falk m fl, 2005) 
 
I utbildningsdelen som handlar om datorns delar tas det upp vad t.ex. dator, skärm, mus och 
tangentbord är. Även hur man sätter på och stänger av datorn och vad de olika knapparna som 
Alt, Esc, Tab, Insert, Shift, Ctrl, mm betyder och vad de har för funktion. (ibid) 
 
Under delen Nätverk beskrivs Landstingets nätverk med en kort beskrivning av att ett 
nätverk består av olika komponenter. Det är även en bild på ett nätverk med en massa pilar 
och bilder föreställande servrar och brandväggar. (ibid) 
 
Man får även lära sig att använda Outlook, hur man läser, besvarar, skriver och skickar mail. 
Det tas även upp hur man hanterar frånvarohanteraren, den gör att det automatiskt skickas ut 
ett svarsmail till alla som skickar ett mail, om man t.ex. är på semester. (ibid) 
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Fönsterhanteringen beskriver hur varje fönster har tre knappar som är minimera knappen, 
knappen för att maximera eller minska fönstret och stänga knappen. Användarna får även lära 
sig var det finns genvägar, hur man kommer åt och använder utforskaren och den här datorn, 
hur man skapar, flyttar eller kopierar filer eller mappar. (ibid) 
 
I avsnittet om skrivare tas det upp att det finns olika typer av skrivare, både lokala och 
nätverksskrivare. Det beskrivs även hur man söker efter och ansluter nya skrivare. Under 
ämnet USB-minne finns det en kort beskrivning av vad det är och hur man ska använda det på 
rätt sätt. (ibid) 
 
Den delen som tar upp hur man hittar på Lisa handlar om vilka olika sökfunktioner som 
finns på sidan, vilka genvägar som finns och var men även hur man kan hitta telefon nr. (ibid) 
 
Behörighet och inloggningsinformation för Windows handlar om att användarna måste ha 
ett användarnamn och ett lösenord för att kunna logga in till nätverket. Till användarnamnet 
knyts sedan olika behörigheter som styr vad man har åtkomst till, t.ex. olika program eller 
mappar på servern. Det tas även upp hur lösenordet måste vara konstruerat, att det t.ex. måste 
bestå av minst åtta tecken, att det inte får vara identiskt med ett lösenord man använt de 
senaste 24 gångerna och att det måste innehålla minst tre olika av de fyra teckentyperna, 
gemener, versaler, siffra eller icke-numeriskt tecken.(ibid). 
 
Kryptering av e-post delen är väldigt viktig eftersom användarna aldrig får skicka 
personuppgifter via mail utan att kryptera meddelandet. De får lära sig hur man får sin 
krypteringsnyckel och hur man gör för att aktivera nyckeln. (ibid) 

4. Teori 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  
I det sociokulturella perspektivet lägger man den största vikten på den sociala delen i lärandet 
(Säljö 2000). Mycket handlar om kommunikationen mellan människor, eller snarare hur 
kommunikationen påverkar människor i grupp. Genom att vi kommunicerar och använder oss 
av våra artefakter (redskap) lär vi oss att hantera, tolka och förstå våran omvärld. Med redskap 
eller verktyg menas de språkliga men även de fysiska som vi har tillgång till och som vi 
använder när vi förstår och agerar i vår omvärld.  Man anser att tänkande sker inom 
människor men även emellan dem, genom att vi diskuterar och pratar med varandra kan vi 
tänka i grupp. Genom att man kommunicerar i grupper ökar förmågan till att samarbeta men 
det kan också leda till att kommunikationen till människor utanför gruppen minskar. 
 
Lärandet handlar om att vi ska kunna hantera olika redskap, både rent fysiska hjälpmedel men 
även språkliga och intellektuella redskap (Säljö 2000). 
 
Människan utmärks av att hon tillskillnad från andra arter utvecklar och använder fysiska och 
språkliga redskap. Samspelet mellan oss människor och dessa redskap är centralt för ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Tillsammans utgör dessa redskap en 
viktig del av de kulturella resurser som vi använder i vår vardag (ibid). 
 
Föreställningar om en ändpunkt i den mänskliga utvecklingen är orimlig i en sociokulturell 
teoriram. Eftersom de kulturella redskapen, både de psykologiska/språkliga och de fysiska 
(artefakterna), ständigt förändras och förfinas kommer människors kunskaper och 
intellektuella förmågor på motsvarande sätt att utvecklas och förändras. I aktiviteter som att 
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t.ex. undervisa förändras förutsättningarna kontinuerligt genom införanden av ny teknik och 
nya kunskaper (ibid). 
 
Redskapen och verktygen använder vi för att förstå och agera i vår omvärld. Många av de 
sociokulturella redskap vi har utvecklat för att kunna hantera vardagen, har gjort att vi kunnat 
upphäva vår egen bristande förmåga (ibid).  
 
Vi kan tack vare dessa verktyg t.ex. utföra sysslor som vi tidigare inte hade möjlighet till, 
eller det kanske har gjort att vår vardag blir lite enklare. Man kan effektivisera sina sysslor 
eller kanske till och med göra det helt automatiskt (ibid). 
En viktig del i lärandeprocessen utifrån ett sociokulturellt perspektiv är de redskap eller 
verktyg, man använder, de kan vara både fysiska eller mentala. Exempel på fysiska redskap, 
eller artefakter, är penna, linjal, miniräknare och lexikon. Bland de mentala redskapen kan 
exempelvis nämnas det svenska språket, vetenskapen kemi och tidmätningen (Åsö 
Vuxenutbildning 2007). 
 
Säljö skiljer på kunskap och information och säger att kunskap bildas medan information är 
något som kan lagras. Kunskap bör ses som någonting man använder, detta användande är en 
kreativ process där individen använder olika strukturerande resurser. (ibid) 
 
Lärande sägs vara oundvikligt, vi lär oss hela tiden frågan är bara vad vi lär oss. Bara genom 
ett vardagligt samtal byts erfarenheter och kunskap, även om vi inte tänker på det lär vi oss 
saker genom att prata med en annan person. (ibid) 
 
Säljö skriver att 
 
 ”kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 
individen och hans eller hennes tänkande/handlande” (Säljö, 2000, Förord) 
 
Säljö menar att människan lär och utvecklas genom kommunikation och interaktion med 
andra. Lärande sägs vara en naturlig och nödvändig aspekt för människan, människor har 
alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra. De vardagliga samtalen ger upphov till 
insikter och kunskaper som individen tar med sig och formas av. Detta vardagliga samtal 
anses som den viktigaste komponenten i människans kunskapsbildning. Säljö menar att i ett 
sociokulturellt perspektiv kan man inte undvika att lära, frågan är snarare vad man lär sig i 
olika situationer. Kunskapstradering fungerar utan att vi är medvetna om det eller ser det som 
syftet med en aktivitet (Säljö 2000). 
 
När undervisning är själva huvudsyftet med en verksamhet, t.ex. vid utbildningar, utgår 
aktiviteterna från antaganden och idéer om hur lärande ska gå till och hur kunskaper är 
beskaffade. Aktiviteterna vilar på föreställningar om hur man ska kommunicera för att 
människor ska kunna ta till sig insikter och färdigheter (ibid). 
Lärande ses nästan alltid som något positivt och något man ska eftersträva men det finns även 
i vårt moderna samhälle lärprocesser som är rent av farliga (ibid).  
 
Språket används för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. 
Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer kan vi jämföra och lära av erfarenheter. 
Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi 
kan lära oss något om hur vi ska förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö, 2000, s. 
34) 
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Det sociokulturella synsättet handlar om hur idéer sprids och hur vårt sätt att tala, tänka och 
handla förändras. Perspektivet tar upp frågor som t.ex. Hur ser relationen ut mellan kollektiv 
och individ? Vad kan ett samhälle? Och vad kan en individ? (Lindahl, 2007). 
 

4.2 Situerat lärande 
Lärande är knutet till en viss social och kulturell kontext. Lärande handlar om något som har 
ett givet sammanhang (Gustafsson, 2007). 
 
Situerat lärande är en teori om mänskligt vetande och handlar om att kunskap konstrueras 
dynamiskt i ett socialt sammanhang. Vår uppfattning om vad vi gör påverkas av hur vi 
uppfattar vår roll som medlemmar i samhället t.ex. hur vi klär oss och hur vi pratar. Ur ett 
situerat perspektiv är alla handlingar sociala oavsett om man befinner sig bland folk eller är 
ensam (Clancey,W.J. 1995). 
 
Teorin om Situerat lärande avser att kunskap inte är ett ting eller en samling fakta och regler, 
utan mänskligt lärande ska ses som en förmåga att koordinera beteenden för att kunna anpassa 
sig på ett bra sätt till ändrade förhållanden (ibid). 
 
Personer kan inte bli medlem i en grupp av professionella genom att använda deras redskap 
och lära sig deras regler, inte heller genom att någon berättar om det. Teorin handlar om att 
människor lär sig bäst genom att själv prova på saker och delta i samhället, lärande sker i alla 
våra aktiviteter, hela tiden. Situerat lärande får oss att se hur regler gör lärande nödvändigt på 
en arbetsplats och hur lärandets utveckling är beroende av varje individs uppfattning om vad 
hon eller han borde göra i de sociala sammanhangen (Clancey,W.J. 1995). 

4.2.1 Legitimt perifert deltagande  
Lave och Wengers utryck “Legitimate Peripheral Participation” kan översättas till ” Legitimt 
perifert deltagande” och är en läroprocess i gemenskap med andra, lärnade är grundläggande i 
ett social skeende. Legitimate Peripheral Participation (jag kommer i fortsättningen att 
förkorta det till LPP), som är ett begrepp som används inom den teoribildning som kallas 
”situated learning” (situerat lärande), är lärande genom egna upptäckter på djupare nivå som 
leder till förändring i beteende och sociala färdigheter. LPP handlar om hur en nytillkommen 
person, i en redan fungerande gemenskap, genom mångsidig delaktighet i det sociala 
sammanhanget lära sig allt som övriga medlemmar redan kan och på så sätt går från sin yttre 
position i gemenskapen till att närma sig centrum och på så sätt, över tid, bli en kärnmedlem. 
Lärande drivs av det gemensamma intresset för ämnet och kan ses som ett lärande sätt att 
umgås. Man lär sig genom egna upptäckter vilket leder till förändring i beteende och ger 
sociala färdigheter, folk skaffar sig kunskap om det som de är intresserade av (Lave & 
Wenger, 1991). 
 
Man lär sig genom att delta i olika sociala sammanhang. Lave och Wenger menar att orden 
”Legitimate”, ”Peripheral” och ”Participation” måste stå ihop för att det ska bli en helhet. 
Innebörden de har var för sig räcker inte till för att få fram hela bilden. De vill fokusera på 
själva processen i läromiljön istället för den enskilde individens förmåga att ta till sig ämnet. 
Men Lave och Wenger betonar att LPP inte är någon undervisningsmetod utan mer som en 
beståndsdel inom olika pedagogiska metoder och undervisnings tekniker. LPP tillhandahåller 
ett sätt att prata om relationerna mellan lärling och mästare, samt om aktiviteter, identiteter, 
artefakter och kunskaps- och övningssamhällen. Lärandet sedd som en “situated activity” har 
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som sin centrala specifika förklaring, en process som kallas Legitimate Peripheral 
Participation  (Lave & Wenger, 1991). 

4.3 Positivt eller negativt lärande 
Det är idag nästan en självklarhet att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, tvärtom 
betraktas lärande som en livslång process (Ellström 2000). Lärande ses som positivt och 
utvecklande för individen och med positivt lärande avses ett lärande som främjar individens 
utveckling och som ger individen möjlighet att påverka sina livs- och arbetsvillkor. Men 
lärande kan även ha negativa konsekvenser för individen t.ex. i form av passivisering, 
underordning eller dekvalificering. I vad som kallas för vardagsinlärning har en studie visat 
att individer ofta accepterar att underordna sig och anpassa sig till repetitiva arbetsprocesser, 
som kräver ett minimum av intellektuella insatser. Det finns även ett fenomen som kallas 
inlärd hjälplöshet vilket ger individen negativa konsekvenser i form av bl.a. försämrad 
problemlösningsförmåga och sänkt självvärdering (Ellström 2000). 

4.4 Organiserad utbildning 
Det som lärs in i en planerad och organiserad utbildning sätts ofta i motsats till det informella 
lärandet som sker kontinuerligt i vardags- och arbetslivet. Ellström (2000) skriver att det finns 
ett flertal personer som menar att det som lärs ut i en formell utbildningssituation inte alltid 
lärs in av de personer som går utbildningen. Det kan även vara svårt att överföra det man lär 
sig i en utbildningssituation till något som ger fortsatt lärande i en arbetssituation. Med detta 
menar författaren att man kan dra slutsatsen att organiserat lärande ofta inte är en tillräcklig 
förutsättning för lärande. Ellström (2000) skriver även att enbart informellt lärande aldrig 
skulle leda till mer bestående och generell kompetensuppbyggnad, utan för att uppnå det 
behöver man integrera någon form av planerad och systematisk utbildning. (Ellström 2000) 

4.5 Lärprocessen 
Lärande är en process där varje person som ska lära sig något behöver delta i olika typer av 
aktivitet för att lärande ska ske. Lärprocessen är ett komplicerat samspel mellan intellektuella, 
känslomässiga och färdighetsmässiga processer inom individen men också ett samspel mellan 
individen och den sociala omgivningen. Det vill säga att lärande är något som sker både inom 
individen som en psykologisk process men även alltid i ett socialt sammanhang som en social 
process. (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996) 
 
I den vuxenpedagogiska litteraturen råder det enighet om att lärandeprocessen är cyklisk, det 
vill säga att det verkar finnas generella steg som kännetecknar det mänskliga lärandet. Kolbs 
modell för att beskriva lärprocesser bygger bl.a. på Piagets tankar. Kärnan i modellen är en 
enkel beskrivning av lärande som en cyklisk process där konkret erfarenhet övergår till 
reflekterande observation, som i sin tur leder till abstrakta begrepp som i sin tur används som 
vägledning för att aktivt pröva de nya lärdomarna (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 
1996). 
 

• ”I den konkreta erfarenheten finns den omedelbara förståelsen eller uppfattningen 
(konkret erfarenhet) 

• Den konkreta erfarenheten granskas och observeras från olika perspektiv. Den 
omedelbara förståelsen genomgår en omvandling när det som förståtts omsätts i de 
tidigare utvecklade kognitiva strukturerna (reflekterande observation) 
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• Reflekterandet leder därefter till att vi förstår den konkreta erfarenheten på ett djupare 
sätt som innebär att vi är beredda att formulera vår förståelse i abstrakta begrepp t.ex. i 
form av en generalisering eller teori (abstrakt tänkande) 

• Den djupare förståelsen använde för att fatta beslut eller för att lösa problem. Aktivt 
experimenterande används för att pröva de slutledningar som gjorts (aktivt 
experimenterande)”. (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996, s 20). 

4.6 Kognitiva strukturer och viljan att lära 
En lärprocess kan beskrivas som en situation där den lärande försöker att hitta en mening i 
den information som han/hon möter. När vi tar emot ny information kommer den att ingå i 
olika typer av tankemässiga aktiviteter som t.ex. att analysera, jämföra och organisera något 
på nytt sätt. Resultatet av dessa aktiviteter leder till att vi successivt utvecklar våra kognitiva 
strukturer, som leder till att verkligheten blir mer begriplig (Hård af Segerstad, Klasson & 
Tebelius, 1996). 
 
Människans vilja att lära hänger ihop med vår vilja att ”överleva”. Vi vill kunna förstå och 
hantera de situationer vi möter och när vi hamnar i ett nytt sammanhang vill vi behärska den 
situationen och inte ”göra bort oss”. Denna vilja att lära kan ses som att frågan om att 
överleva är den samma som viljan att bemästra, och att inte göra bort sig hänger ihop med 
viljan att tillhöra. Man kan då se att viljan att lära har både en psykologisk och en social 
dimension (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996). 

4.6.1 Att vilja bemästra och tillhöra 
Tendensen att vilja bemästra beskriver människans vilja att få ordning i sin vardag. Man drivs 
av viljan att organisera händelser och information så att det blir överblickbart och möjligt att 
hantera. Detta gör att man får en känsla av kontroll över det som sker och man kan förstå och 
agera i enlighet med det. Lyckas man bemästra en situation kan det betyda att man besitter 
kunskaper och färdigheter, det i sin tur kan leda till att man är kapabel till att göra fler nya 
erfarenheter eftersom osäkerheten minskar när vekligheten bli begriplig. Om man däremot 
misslyckas med att bemästra en situation kan det leda till att man känner sig misslyckad eller 
inkompetent, detta kan leda till en känsla av hjälplöshet vid nya situationer och motstånd till 
att lära (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996). 
 
Människors behov av att tillhöra en grupp eller social enhet, som de uppfattar som mer 
betydelsefull än dom själva, utgör ytterligare en drivkraft till att vilja lära. Att komma till en 
grupp och kunna bidra med information och kunskap som betraktas som viktig av gruppen ger 
en känsla av meningsfullhet och därmed en ökad vilja att lära sig (Hård af Segerstad, Klasson 
& Tebelius, 1996). 

4.6.2 Att utbilda 
När man ska utbilda kan man på olika sätt underlätta för att deltagarnas behov av att tillhöra 
tillgodoses. Behovet av att tillhöra hänger ihop med behov att känna trygghet och säkerhet 
vilket är en viktig utgångspunkt för lärande. Ett bra sätt att planera en utbildning är att se till 
att deltagarna får en möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter. De krafter som styr 
människors vilja att lära är viktiga utgångspunkter för alla som arbetar med utbildning. Det är 
viktigt att man som utbildare begrundare detta och försöker bygga upp utbildningen på ett 
sådant sätt att dessa krafter tas till vara istället för att i värsta fall blir krafter som motverkar 
utbildningens syfte, som är att de deltagande ska lära sig och utvecklas (Hård af Segerstad, 
Klasson & Tebelius, 1996). 
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5. Metodbeskrivning 

5.1 Kvalitativ forskning  
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsinriktning (Bryman 2001). Kvalitativa 
studier har sin förankring i en forskningsstrategi som har sin tyngdpunkt i ordens betydelse. 
Kvalitativ forskning skiljer sig därmed från den kvantitativa forskningen som bygger på 
analys och insamling av data. När man använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden så 
tolkar man det som sägs i till exempel intervjuer eller det skrivna ordet. Den kvalitativa 
undersökningen har ett visst antal steg som är viktiga vid genomförandet av undersökningen. 
Det är följande steg som beskriver hur en kvalitativ undersökning byggs upp: 

1. Generella frågeställningar 
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
3. Insamling av data 
4. Tolkning av data 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
6. Skriva rapport om resultat och slutsatser som framkommit (Bryman 2001). 

 
I kvalitativ forskning har forskare ofta en öppen forskningsstrategi där man tolkar den 
insamlade datan, det gör att slutsatser och resultat kan skilja mellan olika personer som 
forskat om samma sak (Bryman 2001). Kvalitativ forskning kan ibland tolkas som ett synsätt 
inom samhällsvetenskapen där man inte samlar in eller får ut kvantitativ data (ibid). 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer har frågor som ger utrymme för intervjupersonen att svara med sina 
egna ord (Patel & Davidsson 2003). Man kan ställa frågorna efter en strukturerad ordning 
eller i en ordning som passar den enskilda intervjun bäst. Men man kan även göra en intervju 
utan att ha några färdiga frågor. Syftet med en kvalitativ intervju är att utforska och identifiera 
egenskaper och karaktär hos något, t.ex. intervjupersonens uppfattningar om ett fenomen 
(ibid). 
 
I en kvalitativ intervju är både intervjuaren och intervjupersonen aktörer i ett samtal, dock är 
intervjuaren där för att klarlägga ett forskningsproblem medan intervjupersonen egentligen 
inte har någon nytta av att vara där men har ställt upp ändå. För att få en lyckad kvalitativ 
intervju bör intervjuaren försöka bygga upp ett meningsfullt resonemang för att den 
intervjuade ska förstå sammanhanget av forskningsproblemet. Det är viktigt att intervjuaren 
kan prata så att den intervjuade inte känner sig osäker (ibid). 
 
En kvalitativ intervju kan utveckla information av olika karaktär. Den kan t.ex. leda till 
nyanserade beskrivningar av något i den intervjuades livsvärld, det kan även lyfta fram det 
speciella genom att fokusera på det som ett undantag. Tillsammans kan det allmänna och det 
speciella bli en helhet av den intervjuades livsvärld (ibid). 
 
Det intervjuformulär som krävs i en kvalitativ intervju kan innehålla öppna frågor eller teman. 
Det är intervjuarens uppgift att knyta an till dessa under intervjun så att samtalet flyter på 
samtidigt som frågorna blir besvarade. Utformningen på frågorna i en kvalitativ intervju kan 
vara så att intervjupersonen får svara genom att beskriva ett större område t.ex. hur uppfattar 
du ditt arbete? Man kan även ha utformat följdfrågor som kan användas för att få ett bättre flyt 
i samtalet (ibid). 
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Forskarens roll i en kvalitativ intervju varierar beroende på vilket syfte undersökningen har. 
Inom kvalitativ forskning är det vanligt att man kombinerar olika typer av 
datainsamlingsmetoder som t.ex. intervjuer och observationer. Det är bra om den som ska 
utföra en kvalitativ intervju är inläst på metoden och har kunskaper om det ämne som ska 
studeras. Det kan man få genom att studera tidigare forskningar inom samma område (ibid). 

5.3 Observation 
Observation är en vetenskaplig teknik för att samla information, de är användbara när man 
t.ex. man ska samla information om beteenden och händelseförlopp i naturliga situationer. 
Beteenden kan vara rent fysiska handlingar men det kan även handla om verbala yttranden, 
relationer mellan individer och känslouttryck. Med observationer får man informationen i 
samma stund som det händer, till skillnad från intervjuer där man är beroende av att 
personerna man intervjuar har en bra minnesbild och sedan ett bra sätt att beskriva denna 
minnesbild på så att jag som intervjuare uppfattar det på rätt sätt. Dessutom är observationer 
relativt oberoende av personernas villighet att lämna information (Patel & Davidsson 2003). 
 
Observationer kan användas dels för att erhålla kunskap som ska ligga till grund för vidare 
studier, dels som huvudinstrument vid olika undersökningar men observationer kan även 
användas för att komplettera information som redan har samlats in med andra tekniker (Patel 
& Davidsson 2003).  
 
Nackdelen med observationer är att de är väldigt tidskrävande (Patel & Davidsson 2003). 

5.3.1 Olika typer av observationer 
Det finns olika sätt att genomföra en observation. Jag har valt att använda mig av en som 
kallas strukturerad observation, där har man i förväg arbetat fram vilka beteenden och 
skeenden man ska observera och har även arbetat fram ett observationsschema. Den andra 
typen kallas för en ostrukturerad observation, och där har man t.ex. ett färdigt syfte, och 
använder sig av observationer för att få så mycket kunskap som möjligt och då behöver man 
inte ett i förväg utarbetat observationsschema. Både strukturerade och ostrukturerade 
observationer kräver förberedelser och observatören måste i båda fallen vara tränad och väl 
bekant med vad som ska observeras (Patel & Davidsson 2003). 
 
Det som är viktigt att fråga sig innan en observation är:  
 
* Vad ska vi observera? 
* Hur ska vi registrera observationerna? 
* Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 
  (Patel & Davidsson 2003). 
 
Eftersom jag gjorde en ostrukturerad observation kommer jag bara att förklara den närmare. 

5.3.2 Ostrukturerade observationer 
Denna typ av observation används främst i utforskande syfte när man har ett specifikt 
problemområde som man vill ha information om. Eftersom man inte har något 
observationsschema vid ostrukturerade observationer måste man i stället registrera allt man 
hinner med, som händer och sägs och oftast använder man sig av nyckelord. Om 
observationen pågår under en lång tid kan det vara bra om observatören drar sig undan ca 
varannan timma för att skriva lite mer utförliga anteckningar. Oavsett om observationen är 
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kort eller lång är det viktigt att man efter att den är avslutad så fort som möjligt skriver ner en 
fullständig redogörelse över observationen (Patel & Davidsson 2003). 

5.3.3 Observatörens förhållningssätt 
Vilken av observationstyperna man än väljer måste man bestämma hur observatören ska 
förhålla sig i observationssituationen. Man måste ta ställning till om man som observatör ska 
delta eller inte. Ska de personer som blir observerade veta om att de blir observerade? (Patel 
& Davidsson 2003). 
 
Man brukar skilja på om observatören är deltagande eller icke deltagande och även om 
observatören är känd eller okänd för de observerade personerna. Jag var en känd, icke 
deltagande observatör under mina observationer. För en icke deltagande observatör är rollen 
klart definierad som observatör och man befinner sig utanför själva skeendet. Om 
observatören är känd för de observerade är det viktigt att de observerade accepterar 
observatörens närvaro, ibland kan det räcka med att ledaren i gruppen ger sitt tillstånd. En 
känd observatör har fördelen att kunna observera där man vill och kunna registrera sin 
observation när den vill (Patel & Davidsson 2003). 

5.4 Anonymitet 
De personer som man intervjuar är oftast utvalda och kan ibland ha svårt att se nyttan med att 
svara på frågorna, därför måste man ibland motivera dessa personer på olika sätt (Patel & 
Davidsson 2003).  
 
Det är viktigt att man, innan intervjun startar, förklarar vad syftet med intervjun är och man 
kan även berätta för intervjupersonen hur viktig just dennes roll är i undersökningen (Patel & 
Davidsson 2003). Det är även viktigt att klargöra för intervjupersonen hur dennes bidrag 
kommer att användas och om den kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt eller inte. 
Det kan vara bra att ge denna information i flera steg, man kan börja med att skicka ett brev 
eller ett mail där man förklarar syftet med den kommande intervjun och vem som är ansvarig 
för undersökningen. I detta brev eller mail skriver man också att man kommer att ta 
ytterligare kontakt för att bestämma tid för intervjun. Nästa steg blir att ringa eller på annat 
sätt ta kontakt för att bestämma tid och plats och då också ge den fullständiga informationen 
om intervjun. Sedan är det dags att genomföra intervjun, när man då träffar intervjupersonen 
är det viktigt att man presenterar och legitimerar sig och det är även bra att ta den fullständiga 
informationen igen (ibid). 
 
Intervjupersonens motivation kommer att påverkas av den relation som uppstår mellan denne 
och intervjuaren. Det är viktigt att man visar ett genuint intresse och förståelse för 
intervjupersonen, man ska även visa medgivenhet för de känslor och den attityd som 
intervjupersonen uttrycker. Detta för att man annars kan skapa en försvarsattityd hos 
intervjupersonen om denne känner att man dömer eller kritiserar honom eller henne. Det är 
viktigt att komma ihåg att man vid denna typ av informationsinsamling inte bara använder ord 
utan också ansiktsuttryck och andra gester, en liten negativ ryckning på mungipan kan ge en 
nedlåtande pik till intervjupersonen (ibid). 

6. Genomförande 
Jag har valt att gör intervjuer för att få fram mitt resultat. För att öka anonymiteten för 
användarna har jag valt att använda fiktiva namn. 
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Jag har gjort en strukturerad intervju med projektledaren för PJ08´s pilotprojekt, Lotta Saleteg 
och en person från utbildningsgruppen som har varit med i alla steg i utbildningskedjan, Ann-
Sofi Lindeberg och jag har fått tillåtelse att använda deras namn i uppsatsen. För att kunna 
förklara vissa begrepp i texten på ett bra sätt hade jag möjlighet att ta hjälp av en personlig 
kontakt inom landstinget, som kunde ge mig riktiga beskrivningar på begreppen. Jag hade 
även möjlighet att få hjälp med att komma åt material som ligger på Landstingets intranät. 
 

6.1 Fösta mötet 
Projektledaren, Lotta Saleteg, kom jag i kontakt med via kontakter i verksamheten, jag ringde 
upp henne och vi bestämde att vi skulle träffas för att dels bestämma tid för intervjun jag 
skulle göra med henne men också för att diskutera vilka användare jag ville intervjua. Hon 
ville även veta lite mera hur jag hade tänkt med mitt arbete. Vid vårt möte bestämde vi datum 
för intervju med henne och en person ur utbildningsgruppen, vi kom även fram till att hon 
skulle handplocka användare representativa för olika verksamhetsområden inom vården, och 
även att hon skulle bestämma datum med användarna och sedan maila det till mig 
tillsammans med deras namn och mailadress. Lotta tyckte att det skulle vara bra om jag skrev 
ett brev till användarna där jag talar om vem jag är och varför jag ville göra denna intervju. 
Mitt förslag att skicka med intervjufrågorna så att de kunde titta på dem innan själva intervjun 
tyckte hon var en bra idé.  

6.2 Intervjuerna med användarna 
När jag intervjuade användarna hade de jobbat i systemet i fem respektive tre veckor. Jag 
hade ett antal fasta frågor som jag ville ha svar för att kunna se om användarna tyckte lika 
eller inte, så jag frågade alla användare samma sak. Det gjorde att jag fick bra svar från alla 
användare och det gjorde att jag kunde sammanställa svaren på ett enkelt sätt. Eftersom jag 
hade gjort frågorna så att det skulle bli en diskussion blev det många följdfrågor, beroende på 
vad användarna sa, som inte står med i de bifogade intervjuerna. En del av de frågor som jag 
ställde vid intervjuerna finns heller inte med i resultatet då de vid närmare eftertanke inte var 
nödvändiga för mitt resultat. 
 
Mötet med intervjupersonerna skedde i konferenslokaler på deras arbetsplats eftersom det var 
det enklaste sättet och det gjorde att de kunde känna sig trygga eftersom de var på ett ställe 
där de känner igen sig. Jag hade förberett ett antal frågor som jag ville att intervjupersonerna 
skulle svara på. Frågorna jag ställde till alla intervjupersonerna var formulerade så att det gav 
utrymme för en diskussion, jag ville inte att intervjupersonerna bara skulle svar ja eller nej 
utan jag ville ha svar som talade om hur de upplevde t.ex. en viss situation. Jag hade valt att 
ha större frågor och sedan hade jag förberett en del följdfrågor så att det skulle bli ett flyt i 
samtalet. Vissa av intervjupersonerna pratade på riktigt bra och det blev en lyckad diskussion, 
medan jag var tvungen att motivera andra av intervjupersonerna lite mer. Två av 
intervjupersonerna tyckte att det var lite svårt att utveckla sitt svar på vad det tyckte om 
systemet eftersom de bara hade jobbat i det i tre veckor vid intervjutillfället. Alla frågorna 
blev dock besvarade av alla intervjupersonerna.  
 
Utöver mina intervjuer har jag även fått ta del av en utvärdering som gjorts med användarna 
om vad det tyckte om utbildningen i PJ08. Det var en sammanställning av fritextsvaren i 
utvärderingen.  
 
Jag valde att spela in intervjuerna, med hjälp av en mikrofon och en dator, för att jag lättare 
skulle kunna sammanställa allt som hade sagts och även för att det inte är möjligt skriva lika 
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fort som intervjupersonerna pratar. Det finns då en risk att man missar något. Mina 
inspelningar underlättade stort när jag skulle transkribera intervjuerna eftersom jag kunde 
lyssna om och om igen, om det var något som jag behövde höra flera gånger.  

6.3 Fältanteckningar 
Var man än går inne på lasarettet så hör man att det pratas om PJ08, det var både positiva och 
negativa kommentarer jag snappade upp. Det är många som pratar om hur svårt det är att hålla 
reda på alla funktioner och val man kan göra i det nya systemet. Men jag har även hört att det 
pratas om hur skönt det ska bli att slippa leta journaler och slippa ”städa” dem efter varje 
besök. När jag gick i korridorerna så gick jag ibland förbi en av utbildningssalarna, och jag 
kunde inte låta bli att stanna och lyssna lite, det såg ut som när man hade datorundervisning i 
skolan, jackorna hängde över stolsryggarna och det var många diskussioner med lite fnitter 
här och där.  

6.4 Visning av systemen 
Jag fick en möjlighet att få en visning i testmiljön av Cosmic, jag fick se hur systemet var 
uppbyggt och hur man kunde arbeta i det (se bilaga 1). Jag fick se hur man bokade patienter, 
hur man skrev i journalen, hur man skickar remisser och hur man skrev in och ut patienterna, 
även hur kassan fungerade. Jag hade även möjlighet att få se hur ett av de gamla systemen 
(Adapt) såg ut och kunde då göra ett snabbt konstaterande att jag hade helt klart hellre velat 
jobba i det nya systemet. Det gamla såg ut som om man satt och arbetade i DOS, och man 
fick tabba sig mellan de olika fälten. Det nya ser mer ut som att arbeta med fönster i 
Windows, man använder sig mer av musen för att klicka sig fram i menyerna. Däremot kunde 
jag, redan efter den korta visning jag fick i systemet, se brister och problem. Jag vet att jag 
blev väldigt frustrerad över att i stort sett alla begrepp hade bytt namn, jag kan ju inte direkt 
många begrepp inom vården men de jag kunde heter helt plötsligt något helt annat än vad jag 
var van vid, t.ex. så vet ju de flesta personer, även de som inte arbetar inom vården, vad en 
väntelista är, i Cosmic heter väntelista ”planerade vårdåtgärder”. Dessutom fanns det 
valmöjligheter som inte borde finnas. 

6.5 Min observation  
Det skulle ha varit intressant att göra en observation på användarna när dom arbetade med 
systemet men eftersom det handlar om riktiga patienter så hade jag inte möjlighet att göra det 
med tanke på sjukhussekretessen. Istället fick jag möjligheten att observera vid ett 
utbildningstillfälle. Jag fick vid min intervju med en ur utbildningsgruppen en förfrågan om 
jag ville sitta med vid en utbildning, jag blev lite chockad först eftersom jag inte visste att det 
var låtsaspatienter vid utbildningarna, men eftersom så var fallet så valde jag att tacka ja. När 
jag kom till utbildningssalen hade inga användare dykt upp ännu, så jag pratade med en av 
utbildarna som jag hade mailat med för att bestämma tid, hon var intresserad av vad det var 
för utbildning jag gick och vad jag tyckte om den. När användarna sedan dök upp så 
förklarade utbildaren vem jag var och varför jag var där, jag fick även presentera mig själv 
och beskriva lite mer vad det var jag ville få ut av min observation. Jag valde att sätta mig två 
bänkrader bakom användarna för att inte störa gruppen. 
 
Att bli accepterad som observatör var inga problem, utbildarna tyckte det var jättekul att jag 
var där och två av användarna hade jag träffat tidigare under mina intervjuer. Utbildarna var 
mycket intresserade av vad jag gick för utbildning och undrade så klart, som alla andra, vad 
datapedagog var för någonting. Efter en liten kort beskrivning av vad man kan göra som 
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datapedagog pratade vi om min uppsats och de tyckte att det skulle bli kul att sedan få läsa 
den. 
 
Tyvärr var det bara fyra användare som kom till just detta utbildningstillfälle, om de hade 
varit fler hade det nog blivit lite mer diskussioner. 

7 Resultat 

7.1 Användarnas önskemål beaktas 
Användarnas synpunkter varierar mycket angående om det var rätt tidpunkt att införa det nya 
systemet, en del menar att man borde ha skaffat ett gemensamt system för 10 år sedan och 
andra menar att man kan vänta 10 år till. Men bedömningen som projektledaren, Lotta Saleteg 
har gjort, är att majoriteten har väntat på ett nytt, gemensamt system och tycker att det tar lite 
för lång tid.  
 
Projektet med att införa detta nya system har varit på gång väldigt länge så det finns underlag 
från användarna sedan lång tid tillbaka. Det har t.ex. gjorts intervjuer där användarna fick 
säga vad de hade för önskemål med det nya systemet. Det har även, under flera år, inkommit 
synpunkter på att det funnits behov av ett gemensamt system menar Lotta Saleteg, 
projektledare. 
 
För tillfället finns ett pilotråd, som senare kommer att bli ett användarråd, som är till för att ta 
hand om synpunkter och önskemål från användarna. Rådet består av chefsläkare, 
systemägare, verksamhetsföreträdare från piloten och projektledningen. De träffas ofta nu i 
början för att se vad det är för synpunkter och önskemål som ramlar in men även för att stötta 
varandra i arbetet. Eftersom det inte finns möjlighet att ta hänsyn till varje enskild användares 
önskan så samlar pilotrådet in all information och ser över om det finns något problem eller 
någon önskan som många är eniga om och som då borde göras någonting åt. 
 
Genom utvärderingar har det framkommit att användarna vill ha en mer yrkesspecifik 
utbildning vilket dock blir för svårt att uppfylla. Däremot måste pilotrådet ta hänsyn till att 
olika verksamheter har olika typer av behov, och eftersom utbildningen är en pilot så kommer 
det att ske löpande utvärderingar nu och sedan till hösten får de tänka om, vilket kommer att 
resultera i en hel del ändringar. 
 
Genom tidigare intervjuer med användare har det framkommit önskemål om att utbildningen, 
starten och utprovandet av rutiner skulle gå mer hand i hand. Användarna hade hört mycket 
om systemet innan men visste inte så mycket om hur det skulle se ut på skärmen och då var 
det svårt att tänka sig in i hur det skulle vara att arbeta i det och hur det skulle fungera rent 
praktiskt. 
 
Användarna har blivit uppmanade att ifrågasätta systemet, eftersom det är ett pilotprojekt så 
är det ju meningen att de ska testa och sedan föra vidare de åsikter och önskemål som dyker 
upp, så att systemet inför den riktiga uppstarten är så fulländat som möjligt.  
 

7.2 Verksamhetsanpassning 
När det nu väl blev aktuellt med införandet och uppstarten av Cosmic blev det av olika 
anledningar försenat. Användarna hade hört mycket om systemet under hösten och på olika 
sätt förberett sig på införandet, de satt i ett flertal möten för att kartlägga rutiner och lade ner 
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mycket tid på det, vilket de behöver göra om igen på grund av förseningen. Det var 
projektledare tillsammans med pilotledningen som tog beslutet att de ville vänta in den nya 
versionen av systemet med en högre prestanda, samt få en del ändringar och funktioner. Men 
det blev även förseningar från leverantören.  
 
Vid upphandlingen av det nya systemet har man haft många användargrupper inne i projektet 
som har varit med och gjort t.ex. riskanalyser, men de har även varit med och arbetat fram 
innehållet i systemet t.ex. mallar och hur layouterna ska se ut, så det finns synpunkter från 
användarna med i hela kedjan. I förberedelsearbetet har varje enhet haft arbetsgrupper som 
gemensamt försökt forma de arbetssätt och rutiner som kommer att gälla när systemet införs. 
Dessa arbetsgrupper skulle ha åsikter och idéer om hur de ville att systemet skulle vara 
utformat för att det skulle passa just deras verksamhet. Men eftersom få av dem hade arbetat 
på det sättet innan hade de svårt att veta hur de ville ha systemet utformat och vad deras 
verksamhet hade för behov.  
 
Användarna menar på att det är svårt att skapa nya rutiner när de inte vet vad det nya systemet 
har att erbjuda. Användarna var även osäkra på vilka delar i systemet som de olika 
yrkesgrupperna på avdelningen kommer att få arbeta med och hade fått höra att många rutiner 
inte går att skapa innan man har börjat arbeta med systemet. Detta gjorde det hela ännu 
svårare och rörigare, så de fem mötena på vardera fem timmar, som arbetsgrupperna hade 
tycker flera av användarna var bortkastade.  
 
Vissa användare menar att pappersjournalerna var mycket bättre då de kunde sitta och bläddra 
fram och tillbaka obehindrat för att hitta information vilket de inte kan i Cosmic. Där får de 
istället läsa journalen så som den visas på skärmen och kan inte lika enkelt hoppa mellan 
bladen. Andra användare menar att det är mycket enklare att hitta det man söker i Cosmic och 
de får en mer överskådlig patientjournal.  
 
Införandet av detta nya system och en början till den papperslösa världen var till en början 
skrämmande för vissa användare. De blir säkrare och säkrare för varje dag de får amvända sig 
av systemet och har även kommit på egna lösningar för att göra vardagen på arbetet lite 
enklare och smidigare så här i början, t.ex. så använder de sig av eget material så som 
anteckningar och minneslappar med tips och får på så sätt en ökad trygghet i arbetet. Systemet 
har väldigt mycket möjligheter och de lär sig nya saker varje dag. 
 
Men allt detta menar användarna, är vad som ingår i att vara pilot, att få ett redskap som ska 
användas på bästa möjliga sätt i verksamheten för att se vad som behöver ändras, läggas till 
eller tas bort. 

7.2.1 Ändrade arbetsrutiner för användarna 
Att behöva ändra på sina arbetsrutiner har användarna olika åsikter om. Vissa användare har 
inte haft några problem medan andra tycker att det har varit jobbigt. Att det för vissa har varit 
en krävande och jobbig process tror de själva beror på att om de har jobbat på ett speciellt sätt 
i väldigt många år och är vana vid just de rutinerna så kan det vara svårt med förändringar. 
Sen om de innerst inne vet att förändringen leder till något bättre så är det just själva 
förändringen som blir jobbig.  
 
Ibland när arbetsrutinerna när oklara kan det uppstå lite problem kring vad olika personer 
egentligen har för arbetsuppgifter. En användare menar att det finns vissa sjuksköterskor som 
hellre vill arbeta administrativt med systemet, vilket dock inte är så populärt bland 
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läkarsekreterarna. Detta på grund av att sjuksköterskorna saknar grunden i det administrativa 
arbetet och därför är osäkra och långsammare.  
 
En av användarna vars team består av en läkare, en undersköterska och två sjuksköterskor, har 
valt att till viss del lära sig alla delarna i systemet som deras team är berörda av. Det göra att 
när de kan varandras arbetsuppgifter så blir de mindre utsatta om någon t.ex. blir sjuk. 
 
För vissa har införandet av det nya systemet inte påverkat arbetsuppgifterna så mycket, 
förutom att de nu arbetar i dubbla system. Eftersom alla mottagningar inte har gått över till 
Cosmic ännu så har användarna fortfarande jobb att göra i det gamla journalsystemet Mellior 
(se bilaga 1). De kan då känna viss osäkerhet när de börjar med något nytt, att hålla ordning 
på de olika patienterna i de olika systemen. Tidigare när sköterskorna träffade patienten inför 
ett läkarbesök skrev de informationen de fick, angående vilka läkemedel som patienten åt och 
vad som var ordinerat, i journalen. Nu i det nya systemet finns det ingen plats att skriva det i 
journalen eftersom den inte ska innehålla läkemedel och det saknar användarna.  
 
Även om användarna nu får ett datasystem som i stort sett ska eliminera all pappershantering 
kommer de inte undan så lätt. Just nu får de arbeta dubbelt, med både datajournalen och 
pappersjournalen. Det finns även vissa blanketter som måste sparas med t.ex. 
övervakningskurvor som just nu inte finns i Cosmic och som troligtvis inte heller kommer att 
införas. Men användarna menar att även om de får ändra om sina arbetsrutiner och till en 
början känna att det är rörigt och ostrukturerat så kommer det att resultera i att hanteringen av 
journalerna blir enklare, smidigare och tydligare. Den främsta fördelen användarna kan se är 
att de får en samlad överblick, och att de får tillgång till information även utanför kliniken nu 
när fler och fler börjar använda sig av Cosmic. 
 
Tidigare har användarna haft problem med att de får telefonsamtal med frågor angående hur 
långt en remiss har kommit vilket har varit svår för dem att se. Men i Cosmic kommer de 
kunna ta reda på exakt var remissen ligger och hur lång tid det tar innan patienten får komma 
på besök. 

7.3 Förändringar och tidsaspekter 
Så här när användarna precis har börjat jobba i det nya systemet tar allting mycket längre tid 
att utföra, det som de tidigare gjorde på tio minuter kan nu ta ett par timmar. De menar att det 
är många klickningar de måste göra och det är många olika fönster som ska öppnas och 
menyval de måste göra. 
 
På en av avdelningarna ser man systemet som en belastning och att det är väldigt tufft i 
nuläget. Framförallt eftersom alla patienter som låg inne i det gamla systemet, Adapt, ska 
flyttas över till Cosmic. De hade fått höra att de skulle få hjälp med den överflyttningen för att 
det var så pass tidskrävande att användarna inte skulle hinna med både den och sitt vanliga 
arbeta, dock har de inte har fått någon hjälp med detta så flertalet patienter ligger fortfarande 
kvar i det gamla systemet. Användarna menar att i och med att de inte hinner jobba undan i 
Adapt så samlas arbetet på hög och det finns inte tid för dem att lösa det själva, vilket främst 
beror på att de nu fått införa nya arbetsrutiner och uppgifter som ingen är van vid och det blir 
en omställning som tar tid att vänja sig vid.  
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7.3.1 Med förändringar kan man tjäna tid 
En av användarna, Eva, säger att hon är glad för att de slipper Adapt och menar att det var ett 
antikt system. Skillnaderna mot Cosmic är att då har man allt i samma system, samlat på ett 
ställe och det måste bli en klar vinst rent tidsmässigt att slippa gå mellan olika system för att 
t.ex. dokumentera och boka in patienter. När användarna har tillgång till allt i ett och samma 
system så kommer de åt all information på ett säkrare, snabbare och enklare sätt. Användarna 
ser fram emot att, när de väl lärt sig det nya systemet, kunna arbeta på ett snabbt och smidigt 
sätt. Det blir även en ökad patientsäkerhet när användarna får en bättre och tydligare överblick 
över journalen och när all information finns på ett ställe. Det går även snabbare att öppna 
journalen i Cosmic och göra anteckningar än att först behöva leta reda på pappersjournalen. 
 
I och med att användarna helt går över till Cosmic kommer de inte längre att behöva leta efter 
journaler och de kommer heller inte att behöva städa journalerna, vilket det nu läggs ner flera 
timmar om dagen på. 

7.4 Utbildningen 
Det har iordningställts utbildningssalar just för de utbildningar som ska hållas i Cosmic, det är 
tidigare konferenssalar som nu får agera klassrum. De flesta salarna är stora och rymlig, det är 
många fönster som gör att det blir ljust i rummet. Längst fram står ofta en kateder med en 
dator på vilken utbildarna demonstrerar vad de gör, detta ser användarna på väggen med hjälp 
av en projektor. Det är många rader med datorer, oftast många fler än vad som behövs under 
utbildningstillfällena så alla användarna kunde ha varsin dator.  
 
De personer som håller i utbildningarna är personal från sjukhuset, som annars t.ex. jobbar 
som sjuksköterskor. All utbildning sker på arbetstid så användarna behöver inte komma in på 
sin lediga tid för att sätta sig i klassrummen. Utbildningen är upplagd så att den består av fyra 
moduler, nämligen vårdadministration, resursplanering (RP), läkemedelsmodulen och 
vårddokumentation. För att få grundutbildningen får användarna gå två heldagar och två 
halvdagar, de som sedan ska bli superanvändare får gå ytterligare en utbildning som är 
fokuserad på det som de ska arbeta mest med. 

7.4.1 Förberedande 
På Lisa, Landstingets interna hemsida, finns det ett flertal korta filmklipp som med ljud och 
bild beskriver hur man arbetar med specifika delar i systemet, t.ex. hur man bokar en patient. 
Filmerna tar dock bara upp grunderna i systemet, men de var korta och tydliga. Användarna 
blev rekommenderade att titta på filmerna innan utbildningen så att de skulle ha en liten aning 
om hur det nya systemet såg ut och hur det fungerade i stora drag. Efter utbildningen anser 
inte användarna att de har någon hjälp av filmerna, de har kommit lite för långt för att ha 
någon hjälp av dem och problemen som användarna stöter på i sitt arbete handlar om mer 
avancerade företeelser än vad filmerna behandlar. 
 
Filmerna passar dock inte alla, vissa användare tycker inte att de lär sig något av att titta på 
filmklippen, de har svårt för att ta till sig information som de får på det sättet de vill hellre 
vara inne i systemet och själva prova sig fram.  

7.4.2 Att lära sig ett nytt system 
Upplägget på utbildningarna är väldigt varierande, på en av utbildningarna fick användarna 
inte logga in på datorerna utan de skulle bara titta och lyssna på det som utbildarna pratade 
om, men vid ett annat tillfälle så fick användarna logga in och följa med på skärmen och 
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själva göra momenten samtidigt som utbildaren pratade och visade. Vad användarna tyckte 
om de olika typerna av upplägg på utbildningen beror på hur de själva tycker att de lär sig på 
bästa sätt. Vissa personer lär sig mer och på ett bättre sätt genom att bara lyssna och titt på hur 
utbildarna gör medan andra hellre vill testa själva och tycker att det är en bättre lärandemetod.  
 
Två av användarna hade den ordinarie grundutbildningen på två heldagar och två halvdagar. 
Sen ska de gå två och en halv dag utbildning till eftersom de ska bli superanvändare. Det är då 
meningen att de ska gå samma utbildning igen för att få djupare kunskaper och de ska få välja 
lite vad det är de vill lära sig mer av, vad de tror att de kommer att jobba med och fördjupa sig 
i det. För de användare som är läkarsekreterare kommer den fördjupade utbildningen inrikta 
sig mot resursplanering och vårddokumentation. 
 
Ett problem under utbildningarna var att de testversioner som användes inte ser ut exakt som 
den verkliga versionen av systemet som används ute i verksamheten och de personer som höll 
i utbildningen hade heller inte fått se den riktiga versionen. Utbildarna är därför osäkra på 
vilka skillnader som kan finnas t.ex. om alla knappar och funktioner finns på samma ställe.  
 
Vissa funktioner fungerade inte under utbildningen vilket var aningen frustrerande för 
användarna, de hade t.ex. ingen möjlighet att skriva ut och kunde därför inte se hur det de 
arbetade med såg ut när de väl får ut det på papper. Det blev svårt för användarna att föreställa 
sig hur det skulle se ut och vad de tyckte om själva layouten. Användarna tyckte även att de 
borde ha fått gå igenom ett helt flöde avseende t.ex. vårdbegäran. Nu när de bara gick igenom 
några få delar får de inte se någon helhet i arbetet och det blir svår att se det verkliga flödet 
mellan yrkeskategoriernas olika delar i systemet.  
 
Flera av användarna tyckte att det blev lite mastigt när utbildningen låg som heldagar, de 
upplevde att de blev väldigt trötta framåt eftermiddagarna och att de hade svårt att 
koncentrera sig. De upplevde att de dagarna som utbildningen handlade om RP blev det för 
mycket information på samma gång vilket resulterade i att det upplevdes som rörigt. Eftersom 
de inte jobbat med det tidigare hade det varit bättre om utbildningen hade tagit upp lite i taget 
så de hade en chans att smälta intrycken emellan. Det hade varit bättre om utbildningen var 
uppdelad på fler tillfällen och färre timmar i sträck, inte bara för att det blir för mycket 
information på en gång vid heldagstillfällena utan även för att det upplevdes av användarna 
jobbigt att sitta framför en dator så pass länge. 
 
Användarna hade vid vissa utbildningstillfällen svårt att identifiera sig med rollerna som de 
fick när de skulle lösa övningsuppgifterna, framförallt när det handlade om delar i systemet 
som de inte tidigare har eller kommer att jobba med. Det var även fiktiva namn i systemets 
testversion vilket vissa användare tyckte var rörigt. Hade de fått sitta i sina team och fått 
utbildningen riktad till teamen så hade de kunnat samarbeta och dela upp övningarna så som 
de jobbar på sin avdelning och bara fått göra de delarna som de ska arbeta med. Då hade fler 
upplevt det som mer meningsfullt och givande, och de hade då känt igen sina läkare och 
patienter och kunnat relatera till sitt vardagliga arbete, och de hade kunnat se och följa hela 
patientflödet.  
 
Eftersom alla rutiner inte är uppgjorda vid utbildningstillfället är det svårt för användarna att 
veta vad de ska fokusera på för delar. Under en del av utbildningen, DRG-gruppering (en del i 
Vårdadministration), fick användarna ta med sig riktiga besök som de hade gjort men som 
ännu inte hade blivit registrerade. Då blev utbildningen och övningarna mer på riktigt och 
enklare för användarna att förstå och relatera till sitt dagliga arbete. 
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Eftersom det var olika yrkeskategorier vid samma utbildningstillfälle så fanns det även flera 
tankesätt kring problemen, och det blev på så sätt givande diskussioner säger en av 
användarna. Medan andra tycker att utbildningarna borde ha varit mer yrkesspecifika och att 
det inte skulle ha varit blandade yrkeskategorier på utbildningarna. Vid vissa 
utbildningstillfällen har det blivit så att en yrkeskategori har fått ta del av information 
gällande delar som de aldrig kommer att arbeta med i systemet, och att sitta en halv 
utbildningsdag och lyssna på det blir jobbigt och rörigt för användarna. Utbildarna måste även 
förstå de olika yrkeskategoriernas roller och hur de arbetar ute i praktiken, även om de sen 
inte kan tillgodose allas önskningar. 
 
Flera av användarna tycker att det fick för lite tid att titta runt i systemets testmiljö på egen 
hand innan det infördes i deras dagliga arbete. Det hade velat titta runt och testa lite mer innan 
de började hantera journaler tillhörande riktiga patienter. Nu när de började jobba i systemet 
hade de inte varit inne och kollat under alla menyer utan det har kommit efterhand som de har 
arbetat. Användarna anser att det hade varit bra om de hade kunna komma åt testmiljön även 
när de slutat utbildningen, hemifrån eller från arbetsplatsen. Då hade de kunnat testa lite mer i 
fred och det gör inget om man gör fel eftersom det inte är riktiga patienter. Det har stått en 
dator någonstans som de har kunnat använda för att titta på testmiljön men användarna har 
inte tid att springa iväg till den. 
 
Att utbildarna var personal från sjukhuset gjorde att användare som var av en annan 
yrkesgrupp än utbildarna lät bli att ställa frågor på grund av att de upplevde att utbildarna inte 
vet hur just deras yrkesgrupp jobbar och då heller inte kan svara på frågor rörande deras sätt 
att arbeta. Ett annat problem som går att uttyda, med att personal från sjukhuset håller i 
utbildningarna och att det är blandade yrkesgrupper, handlar om rangordningen på 
yrkesgrupperna. Läkarsekreterare är en minoritet som gärna inte sticker ut huvudet och 
påpekar saker eller ställer frågor för ofta, och en av användarna menar även att som 
läkarsekreterare har man inte tillräckligt bra självförtroende för att ställa sig framme i en sal 
och utbilda läkare och sköterskor. Detta är ännu en anledning till att användarna anser att det 
skulle ha varit mer yrkesinriktade utbildningar och att t.ex. läkarsekreterare får en utbildning 
ledd av en läkarsekreterare. 

7.4.3 Övningsuppgifterna 
Det är totalt 17 övningsuppgifter varav sex stycken handlar om vårdbegäran och elva handlar 
om tidboken. Om användarna kör fast vid någon av övningsuppgifterna har de möjlighet att 
fråga utbildningspersonalen. Utbildarna förklarar då varför det blev fel och hur användrna ska 
lösa det. Användarna har även möjlighet att diskutera med varandra under tiden för 
övningsuppgifterna, meningen är inte att det ska ses som ett prov utan mer som en chans för 
användarna att få testa på systemets olika delar och funktioner. Övningarna rättas inte heller 
utan är bara till för att användarna ska få träna och få se hur systemet är konstruerat. 
Övningsuppgifterna är upplagda så att användarna till viss del kommer att märka om de gjort 
fel. Systemet fungerar så att det till viss del protesterar om användaren gör något fel, så gör 
användaren fel i övning ett så bli det fel även i uppgift tre som är en fortsättning på den första 
övningen.  
 
Övningsuppgifterna är en populär del av utbildningen, det har till och med kommit in 
önskemål om att det skulle finnas fler övningar. Det är vid arbetet med dessa uppgifter som 
användarna upplever att de lär sig mest, de får testa själva och får hjälp om de stöter på 
problem. Användarna behövde aldrig vara rädda för att prova på och eventuellt göra fel, 
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testsystemet som de jobbar i under utbildningarna består endast av fiktiva patienter. 
Användarna hade dock önskat att de hade fått med sig någon typ av lathund eller lista där det 
stod hur de skulle utföra vissa moment i systemet, för när de kommer ut ur utbildningssalen 
och börjar jobba på riktigt i systemet så handlar det om riktiga patienter, då vill användarna 
inte chansa och testa på samma sätt som de kunde göra under utbildningen. 

7.5 Support 
Den support som användarna har haft tillgång till har varit möten, kommunikation med 
kollegor och via mail. De har fått information om rutiner från VPC (Vårdprocesscentrum), 
dock bara gällande allmänna rutiner, inte specifika för just en viss klinik eller avdelning.  
 
Vid införandet och uppstarten av systemet har avdelningarna, hela första veckan, haft minst 
en person från VPC närvarande för att svara på frågor och stå till tjänst om det uppstår 
problem. Efter första veckan är det meningen att användarna ska ringa till IT-akuten om det 
uppstår tekniska problem. Handlade det dock om rutiner så får de lösa det på avdelningen. 
 
På de möten som varje avdelning har haft har det varit en person från IT-akuten närvarande, 
denne person har hand om själva systemsupporten och har varit till hjälp för att svara på 
frågor och vara med i diskussioner.  
 
Användarna har pratat mycket med varandra när de stött på problem, det har pratats Cosmic 
både på luncher och kafferaster och de brukar även ringa till varandra för att prata om hur de 
ska lösa problem som uppstår.  
 
Varje vecka har sekreterarna möte där de kan ta upp problem de har stött på och se om det är 
någon som stött på samma problem eller som vet hur det ska lösas. De har även väldigt nära 
kommunikation med arbetsledaren. De som är superanvändare ska anmäla om det är något 
tekniskt fel annars ska allt som har med rutiner att göra tas upp med arbetsledaren. Det är 
meningen att användarna ska fråga sin superanvändare, om det är några problem, och sen ska 
denne ringa IT-akuten om det är ett problem som han eller hon inte kan lösa själv på plats.  

7.6 Teknik 
Systemet är byggt så att alla olika delarna öppnas i ett nytt fönster och för att användarna ska 
kunna se ändringar de gör måste de spara och uppdatera varje separat fönster där de gjort 
något tillägg eller ändring. Flera av användarna har också reagerat på att t.ex. Uppdatera- 
knappen har olika utseende i olika delar av systemet och det finns liknande funktioner men 
som har olika namn. Det är även många funktioner som inte är tillåtna att utföra men som 
ändå finns tillgängliga i systemet vilket rör till det en del för användarna. Det finns t.ex. 
kryssrutor användarna kan kryssa för som begär förtur för patienten och en möjlighet att rensa 
remisserna vilket inte är tillåtet.  
 
Det har även hittats funktioner som absolut inte borde finnas, t.ex. så finns det ett val att 
makulera och avregistrera remisserna vilket är rent juridiskt fel att göra. Det har hänt att 
användare av misstag har makulerat en remiss, de blir då tvungna att kontakta VPC för att se 
om de kan hitta remissen någonstans i systemet. Det är även en hel del nya begrepp i Cosmic 
som användarna inte känner igen, väntelista t.ex. heter numera Planerade Vårdåtgärder. En 
positiv sak som användarna har nämnt är att i bokningsunderlaget kan de skriva information 
till personalen i kassan, om att patienten t ex har dålig hörsel. Då vet personen i kassan att de 
ska prata lite högre och tydligare när den patienten kommer fram och ska anmäla sig. 
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Cosmic är ett mycket större och mer avancerat system än det som några av användarna 
tidigare har jobbat i. De främsta skillnader som finns är att journalskrivning, bokning och 
registrering av olika slag hamnar i ett och samma system och på samma plats och att 
användarna inom kort mer eller mindre helt ska slippa pappershantering. För många år sedan 
skrevs journalerna på skrivmaskin, sedan kom datasystemet men då var användarna 
fortfarande tvungna att skriva ut dem eftersom det fortfarande var pappersjournaler som 
användes.  
 
I och med att all information om patienten finns i samma system och samlat på ett ställe finns 
en viss rädsla för tystnadsplikten och all den information som användarna kommer åt. För att 
det ska fungera på rätt sätt läggs det in filter som reglerar vad olika personer ska ha tillgång 
till för information och vilka yrkesgrupper som ska kunna läsa vad.  
 
Det pratas en del om hur långsamt det nya systemet är och att användarna har svårt att jobba 
snabbt för att systemet inte hänger med när de klickar och att systemet ibland hänger sig helt. 
Användarna har även upplevt att det tar tid att behöva klicka på så många ställen i det nya 
systemet. Det finns dock en lista med några kortkommandon som kan vara användbara för att 
orientera sig lite snabbare i systemet. 
 
Från det nya systemet har användarna möjlighet att få ut mycket mer information, de kan t.ex. 
göra olika typer av bokningar, gruppbokningar och teambokningar, vilket de inte kunde 
tidigare. Det nya systemet har även en funktion som gör att om användarna glömmer trycka 
på ”spara-knappen” innan de stänger fönstret så kommer det upp en ruta som frågar om de vill 
spara. Cosmic är ett mycket bredare och djupare system med mycket mer funktioner och 
valmöjligheter när användarna väl lär sig det. 
 

7.7 Problem  
Ett av problemen som användarna upptäckt på en av avdelningarna är att vissa sökord saknas 
i systemet, t.ex. så behöver de sökordet ”gastroskopi” vilket görs ofta på den avdelningen. Det 
är konstigt att problemet hamnat ända hos slutanvändarna innan det upptäcktes, det borde ha 
kommit fram redan i de förberedelsegrupper som har varit på varje enhet och skapat t.ex. 
sökordsmallarna. Men samtidigt så kan det vara svårt för dessa grupper, innehållande olika 
yrkeskategorier, att i förväg kunna förutse vad det är verksamheten gör och vad den behöver. 
För att de skulle ha fått fram ett bättre resultat så skulle det ha varit fler personer i 
förberedelsegrupperna, det handlar om att få fram varje liten detalj om arbetet så då behövs 
fler personers tankar och idéer.  
 
Cosmic är konstruerat så att det fungerar som bäst när alla använder det, nu lever användarna i 
två världar, eftersom alla inte är inne i Cosmic ännu. Det är just nu inte möjligt att skriva ut 
remissen förrän läkaren har signerat den vilket gör att det blir onaturliga rutiner och det blir 
tungarbetat. Användarna menar att de skulle behöva skriva ut remissen innan läkaren har 
signerat, eftersom den ska med journalkopian som ibland måste skickas i kuvert via posten 
eftersom alla mottagare inte har Cosmic. 
 

8 Cosmic dagboken 
Det finns en Cosmic dagbok på Lisa där några pilotanvändare har fått hedersuppdraget att 
skriva. Här är ett utdrag som en läkarsekreterare vid namn Marianne Rönnberg har skrivit, 
som jag har fått tillåtelse att publicera: 
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” Måndag 2007-03-12 

 
I dag är det den första dagen i den fjärde veckan som sekreterarna på MSK tillbringar med ett 

ben i den "gamla världen" och med det andra i Cosmic. (Det senare utan fotfäste.) 
 

"Hur var det med det?" och "Vad är det som gäller?" 
är frågor som vi ofta numera ställer 

Vi matas med info om det ena och andra 
En del har vi glömt, och vi frågar varandra 

 
Medan mängden av input i huvudet proppas 

händer ofta nå´t oväntat, så att outputen stoppas 
Vårt jobb är ju sådant att det som går in 

ska snabbt komma ut någonstans, utan svinn 
 

När obalans råder vi oerhört lider 
Vi tror dock det snart kommer bättre tider 

Ja, underbart blir det när alla är "inne" 
den tanken oss gläder, och lättar vårt sinne 

 
 

Tisdag 2007-03-13 
 

Möte för MSK-sekreterarna idag. Ingen agenda behövs – det är bara Cosmic som gäller. 
 

En del funkar bra, och en del "sisådär" 
Det blir bättre när nya versionen är här 

Vid behov tas kontakt med en "superaktör" 
som en anmälan gör till den det berör 

 
Ett annat sätt att sitt missnöje visa 

är ändringsförslag, som kan göras på LISA 
Och kanske vi vill att nå´t sökord läggs till 

Där hoppas ju vi, att vi får som vi vill 
 

Vi Cosmicpiloter kan klart konstatera 
att den oro och ängslan vi känt x flera 

har dämpat sig nu - tillsammans i båten 
vi kommer att fixa´t och få ordning på bråten 

 
 

Onsdag 2007-03-14 
 

Under gårdagen sändes ett meddelande ut om att kaos råder (fem läkarsekreterare sjuka + 
Cosmicinförandet). Enligt antik grekisk uppfattning är kosmos (det ordnade världsalltet) 

motsatsen till kaos. (Cosmic = som har med kosmos att göra.) Talesättet Ur kaos föds ordning 
stämmer!(?) 

 
Nu när vi är igång med att prova och testa 
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så ser vi ju klart att det funkar, det mesta 
och fast det är kaos, vart än vi oss vänder 

så är ingenting farligt, av allt det som händer 
 

Kanhända är viljan att ha full kontroll 
för stark för denna vår testpilotroll 

Det känns som vi fullständigt fotfästet mist 
men vi kommer nog ner på fötter till sist 

 
Trots att vi i det okända nu tvingas att famla 

så önskar vi inte tillbaka det gamla 
för se´n kan journaler inte gömmas i lådan 
utan finns uti burken för allmän beskådan 

 
 

Torsdag 2007-03-15 
 

Autopiloten påslagen (ledig). 
 
 

Fredag 2007-03-16 
 

Allt känns väldigt roligt och spännande, men också en smula vemodigt… 
 

Det blir en saknad för att vi inte får plocka 
med pappersjournaler, särskilt de tjocka 
Att städa journaler är en underbar fröjd 
som gör en så glad och belåten och nöjd 

 
Tänk, när ingen mer frågar oss "Har du dratten?" 

(Vad då, det är väl nå´n doktor som tatten!) 
Eller på svenska: "Är journalen dragen?" 

(Vad då, den har legat på ditt bord hela dagen!) 
 

Och tänk, när man letat på alla möjliga ställen 
och när det är dags att gå hem frampå kvällen 

efter att ha letat som besatt en stor del av dagen 
att finna den gömd i arkivet, icke tillbakadragen!” (Marianne Rönnberg) 

29  



9 Diskussion  
Den huvudsakliga frågeställningen är: Vad har gjorts för att användarna ska kunna arbeta i det 
nya systemet och hur uttrycker sig användarna kring det som har gjorts? 
 
De frågor jag har ställt i relation till huvudfrågan är: 

• På vilket sätt är utbildningen strukturerad? 
• Hur uttrycker sig användarna om utbildningen och dess relevans i förhållande till 

möjligheterna att arbeta i systemet efter genomgången utbildning?  
• Hur anser användarna att systemet har påverkat deras nuvarande arbetsuppgifter? 
• Hur uttrycker sig användarna kring supporten efter genomförd utbildning? 

 

9.1 Slutsats  
Användarna ser positivt på det nya systemet, trots sin korta erfarenhet av att arbeta i det. De 
menar att det inte kan bli annat än smidigare och bättre. Användarna menar att det kommer bli 
mycket enklare och snabbare att hantera journalerna när de är datoriserade, det kommer att gå 
mycket snabbare att hitta dem och att de slipper ”städa” dem. 
 
Anders Bernholtz skriver att anledningen till att man väljer att införa ett nytt system med 
datoriserad patientjournal är att vårdpersonalen säkrare och mer effektivt ska kunna hitta och 
hantera information om patientens vård. Införandet av systemet kommer även att underlätta 
arbetsrutiner och möjligheter att hantera en gemensam patientjournal och ett gemensamt 
system gör det enklare att dela vårdinformation med andra - kommuner, privata vårdgivare 
och landsting. 
 
Utbildningen äger rum i datorsalar där användarna hade tillgång till varsin dator, utbildarna 
gick först igenom en del av systemet och användarna fick titta, sedan fick användarna prova 
själva med hjälp av övningsuppgifter de skulle lösa. Utbildningen var uppdelad så att 
användarna får i snitt tre dagars utbildning, beroende på hur många av delarna i systemet som 
de ska arbeta med. De som ska bli superanvändare kommer dessutom att få gå ytterligare 
utbildning i det de ska arbeta med mest. Användarna fick inte arbeta i grupp under 
utbildningen, det blev inte heller så många diskussioner mellan användarna under 
utbildningen mest på grund av att de var från flera olika yrkesgrupper, vilket hämmade 
diskussionerna. 
 
Användarna är nöjda med utbildningen på så sätt att de tycker att de kan arbeta relativt 
obehindrat i systemet men tror att det kommer bli ännu enklare när de får vänja sig vid de nya 
arbetsrutinerna. Åsikterna är dock lite skilda, vissa användare känner sig mycket trygga i 
systemet medan andra menar att det känns bättre dag för dag men att de klarar av det dagliga 
arbetet utan några större problem. Vissa delar i systemet är svårare än andra och då tar 
användarna hjälp av varandra för att klara det på ett smidigt sätt. Användarna är dock inte helt 
nöjda med resten av utbildningen, de vill bl.a. att den ska vara mer yrkesinriktad men de vill 
även ha mer tid till att träna och leka i systemet innan de sätter sig och arbetar i det. 
 
Vid uppstart av systemet finns det den första veckan olika stödpersoner som användarna kan 
ta hjälp av. Dessutom finns det inom varje verksamhet så kallade superanvändare, som har 
fått extra mycket utbildning, som ska kunna bistå sina kollegor om det uppstår problem. Om 
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inte superanvändarna kan lösa problemet är det tänkt att de ska ringa IT-akuten som finns 
tillgängliga dygnet runt, de kan dock bara hjälpa till med rena tekniska problem och frågor. 
Gäller problemen arbetsrutiner så får användarna lösa problemen med hjälp av sina 
arbetsledare ute på kliniken.  
 
Användarna kan inte direkt se några större skillnader i arbetet eftersom de har arbetat i 
systemet så kort tid vid mina intervjuer och för att de då fortfarande jobbar dubbelt, både med 
det nya och de äldre systemen. Men det de kan se är att arbete kommer att bli mycket 
smidigare och enklare när alla väl är inne i systemet. Vissa användare påpekar hur skönt det 
ska bli att slippa ”städa” journalerna, efter varje patientbesök, som tar flera timmar om dagen 
annars. Det som kommer att ändras mest och som användarna har upplevt lite jobbigt är deras 
rutiner och arbetssätt. Eftersom så många ska arbeta i samma system krävs det att alla arbetar 
på samma sätt. 

9.2 Resultatdiskussion 
Det resultat jag fick fram är delvis förvånande så till vida att jag inte trodde att användarna 
hade så mycket negativt att säga, framförallt inte till en främmande människa som mig, och 
att de dessutom var överens om det. Men självklart så förstod jag att det skulle finnas problem 
tack vare att det är ett pilotprojekt. 
 
Resultatet tyder på att användarna är nöjda med systemet och menar att det i längden borde bli 
både säkrare och smidigare att utföra sina arbetsuppgifter. Det tyder dock på att användarna är 
överens om att utbildningen kunde förbättras, dels kunde den struktureras på ett sätt som 
passar användarna bättre och dels så kunde den läggas över flera halvdagar istället för 
heldagar. 
 
Både mina undersökningar och den sammanställning jag fick ta del av visar tydligt att 
användarna vill ha en mer yrkesinriktad utbildning, tillgång till kursmaterial eller lathundar, 
och en mer uppdelad utbildning vid fler tillfällen och inte fullt så långa. Att ha yrkesinriktade 
utbildningar tycker jag inte borde vara ett så stort problem. Om man dessutom lägger 
utbildningen på halvdagar så behöver personalen inte vara borta från sitt arbete så länge och 
det borde göra det enklare att kunna ta flera från samma yrkesgrupp samtidigt.  
 
Lave och Wenger (1991) menar även att man lär sig genom att delta i olika sociala 
sammanhang, och fokuserar på själva lärmiljön. De menar att elever oundvikligt deltar i olika 
gemenskaper och där det krävs att eleven försöker ha fullt deltagande i samhällets 
sociokulturella aktiviteter för att åstadkomma kunskap och färdigheter (Lave & Wenger, 
1991). Detta kan jag tycka krockar lite med den utbildning användarna fick. Den var ju 
upplagd så att det var flera olika yrkesroller samtidigt vid utbildningstillfällena och eftersom 
sjukhuset har någon intern hierarki som gör att de olika yrkesrollerna inte riktigt kan verka 
tillsammans utanför sitt arbete gör det att det stör det sociala aktiviteterna. Det blev inge 
diskussioner för att de lägre rankade i ”hierarkin” inte riktigt vågade ta plats och säga något. 
 
Om användarna hade varit från samma yrkesgrupp, tror jag att det hade lockat till fler 
diskussioner, tack vare att de har mer gemensamt och de har liknande rutiner och arbetssätt. 
Om de hade diskuterat mer tror jag inte att fullt så många hade känt sig osäkra när de gick 
från utbildningen, dels hade de då fått flera vinklingar på saker och dessutom vetat vilka som 
kan vad och vad de har problem med och då blir det enklare att fråga sin kollega om man 
stöter på problem. Dessutom tror jag att om de går utbildningen tillsammans och diskuterar 
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med varandra under tiden så får de en typ av gemenskap som de kan falla tillbaka på när det 
uppstår problem. 
 
En av mina intervjupersoner sa i intervjun att hon och hennes kollegor brukade ringa till 
varandra för att höra hur det går med arbetet i Cosmic och för att utbyta erfarenheter de fått 
men även för att höra med varandra hur de ska lösa ett problem de stött på. Detta tyckte hon 
var mycket givande och menar att oftast kunde de lösa problemet tillsammans. Jag tror att om 
man lyckas uppnå den känslan redan vid utbildningstillfällena slipper många den osäkerhets- 
känsla som beskrivs av flera personer jag pratat med. En av mina intervjupersoner som skulle 
bli superanvändare nämner även att hon lär sig av att hjälpa andra, detta är ännu ett tecken på 
att man lär sig genom att interagera med andra personer. 
Att alla användare säger att de vill ha mer yrkesinriktat utbildning förstår jag. Säljö (2000) 
skriver att man lär sig bäst genom kommunikation och interaktion med andra människor, om 
det hade varit en yrkesinriktad utbildning hade alla användare varit ur samma yrkeskategori 
och haft fler saker gemensamt och flera av dem hade till och med varit kollegor, detta borde 
leda till att det hade blivit lättare för användarna att diskutera med varandra och på så sätt öka 
sina chanser till att lära. Det måste vara både smidigare och enklare för alla berörda att ta en 
yrkeskategori i taget. För att göra det ännu enklare och bättre för användarna skulle det vara 
bra om utbildaren var av samma yrkeskategori. Då blir utbildningen verkligen riktad mot just 
den yrkeskategorin och det måste göra att användarna får det lättare att följa med i 
tankegången hos utbildaren och även i sättet att arbeta. 
 
Clancey (1995) talar om hur lärande sker varje dag och i sociala sammanhang. Han menar att 
lärande inte är regler eller fakta utan människans förmåga att samordna sina beteenden för att 
kunna anpassa sig till ändrade förhållanden (Clancey,W.J. 1995). Detta går att jämföra med 
att användarna måste ändra sina rutiner och arbetssätt för att alla ska kunna arbeta i samma 
system. De får ändrade förhållanden i sina sätt att arbeta och måste hitta nya beteenden för att 
på ett bra sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Säljö (2000) menar att människan bäst lär och utvecklas genom kommunikation och 
interaktion med varandra. Lärande sägs vara en naturlig och nödvändig aspekt för människan, 
människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra (Säljö, 2000). 
Användarna sa i intervjun att de inte har fått arbeta i grupp eller par och att det blev bara lite 
diskussion om man kände personen man satt bredvid. Jag håller med Säljö (2000) i att man lär 
sig bättre om man får diskutera med någon annan och lösa problem som dyker upp 
tillsammans. Man får även en annan synvinkel på ett problem vilket kan göra att man nästa 
gång man stöter på samma problem enklare kan lösa det.  
 
Användarna fick inte arbeta i grupper men de satt ju flera i samma sal och de kunde diskutera 
med varandra vilket de också gjorde. Användarna sa att de lärde sig av att prata med varandra 
genom att de fick andras synvinklar på problem. De visade varandra på skärmen hur de kunde 
göra för att underlätta vissa situationer eller lösa problem. Även efter utbildningen använde 
sig användarna av sina språkliga artefakter genom att ofta ringa till varandra för att höra sig 
för hur de skulle göra i en viss situation. 
 
Hård af Segerstad (1996) menar att lärande är något som sker både inom individen som en 
psykologisk process men även alltid i ett socialt sammanhang som en social process (H, Hård 
af Segerstad mf. 1996). När användarna bara sitter en och en utan att samspela blir det inte 
någon bra social process och det hämmar deras lärande. 
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En sak som jag reagerade på och som även användarna tyckte var jobbigt var att de fick gå 
utbildning i delar som de inte ens kommer att arbeta med. Det är lätt att förstå att användarna 
blir förvirrade när de helt plötsligt ska lära sig hur man skriver en läkemedelslista när de 
aldrig har gjort det tidigare och antagligen aldrig kommer att göra det. Användarna tycker 
själva att det blir bekymmersamt och att gå ifrån utbildningen och känna sig förvirrad och 
misslyckad bara för att man inte har förstått en del i systemet kan leda till att det försvårar för 
användaren att ta till sig resten av utbildningen. 
 
Användarna är aningen besvikna över att de inte har fått något kursmaterial i utbildningen och 
enligt personer ur projektledningen beror det på att dels så finns det en hjälpfunktion i Cosmic 
och dels så blir lathundar och liknade material snabbt gammalt och man vill inte ha material 
cirkla runt i verksamheten som inte är aktuella. Jag tycker nog att användarna hade kunnat få 
med sig en liten enkel lathund från utbildningen, eller i alla fall att det fanns en att skriva ut. 
Det skulle räcka med att det stod kort om var man hittar de olika delarna i systemet t.ex. 
journalanteckningarna. Det är ju bara i början som användarna kommer att behöva en lathund 
så att det kommer att cirkla runt gammalt material i verksamheten tror inte jag är något större 
problem. Om det skulle bli så stora ändringar i systemet att en lathund skulle bli inaktuell 
borde man kunna skicka ut ett mail till alla användare om att lathunden har uppdaterats, om 
nu användarna skulle behöva den. 
 
Säljö (2000) skriver att de redskap och verktyg vi använder har vi för att förstå och agera i vår 
omvärld och att många av de sociokulturella redskapen har vi utvecklat för att kunna hantera 
vardagen. Han skriver även att tackvare dessa verktyg kan vi utföra sysslor som vi tidigare 
inte hade möjlighet till, man kan även effektivisera vissa av sina sysslor. Det nya systemet 
Cosmic ska göra att behöriga personer kommer åt vårdinformation om patienterna på ett 
mycket enklare, säkrare och snabbare sätt. 
 
Lave och Wenger (1991) pratar om LPP och menar att man lär sig genom egna upptäckter 
vilket leder till ändrade beteenden och ger sociala färdigheter (Lave & Wenger, 1991). Om 
användarna hade fått mer tid till att träna i systemet hade de kanske haft tid och ro till att 
upptäcka hur systemet fungerar och på så sätt själva komma underfull med hur de måste ändra 
sina rutiner och arbetsuppgifter, om de hade fått leka runt mer i systemet hade det kanske inte 
varit så skrämmande och nytt när de sedan skulle börja arbeta i det och då hade det kanske till 
och med varit lite intressant för användarna att få börja arbeta i ett nytt fint system och genom 
detta haft intresse att lära sig ännu mer. 
 
Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, (1996) skriver att människan vill känna att de kan 
hantera och behärska situationer de sätts i och att de inte vill ”göra bort sig”. En av mina 
intervjupersoner stärker detta genom att säga att hon, och hennes kollegor, efter utbildningen 
kände sig osäkra och var rädda för att göra bort sig när de sedan skulle sätta sig och arbeta i 
det ”riktiga” systemet med de riktiga patienterna.  
 
Det som de användare jag har pratat med också är överens om är att de skulle ha velat ha mer 
tid till att ”leka” i systemet. Jag tycker att det är förståligt, jag skulle inte vilja sätta mig och 
jobba med riktiga patienter och hantera t.ex. remisser efter att bara ha haft tre timmars 
utbildning i den delen. Det borde vara möjligt att göra en typ av ”lek-version” av systemet 
som användarna kommer åt från sin arbetsplats. Då kan de gå in och prova på systemet med 
låtsaspatienter utan att behöva vara rädda för att manipulera med de riktiga patienternas 
uppgifter. 
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Ellström (2000) skriver att det som lärs ut i en formell utbildningssituation inte alltid lärs in 
av de personer som går utbildningen. Det kan även vara svårt att överföra det man lär sig i en 
utbildningssituation till något som ger fortsatt lärande i en arbetssituation. Det som mina 
intervjupersoner påpekar är att de hade svårt att sätta sig in i övningsuppgifterna och i det som 
utbildarna förklarade tack vare att det inte var riktiga patienter de hade att göra med. De sa 
även att de hade haft lättare att ta till sig utbildningen och även att det hade varit enklare att 
relatera den till sitt arbete om de hade fått se patienter de kände igen. 
 
De skriver även att om man lyckas bemästra en situation kan det betyda att man besitter 
kunskaper och färdigheter, det i sin tur kan leda till att man är kapabel till att göra fler nya 
erfarenheter eftersom osäkerheten minskar när vekligheten bli begriplig. Om man däremot 
misslyckas med att bemästra en situation kan det leda till att man känner sig misslyckad eller 
inkompetent, detta kan leda till en känsla av hjälplöshet vid nya situationer och motstånd till 
att lära (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996). Om användarna vid sitt första 
utbildningstillfälle känner sig osäkra och att de inte har lärt sig det som de skulle lära sig, kan 
det leda till att de känner motstånd till att lära vid deras andra utbildningstillfällen. Det i sin 
tur gör att de inte lär sig det de ska och då återigen blir osäkra och känner sig misslyckade, allt 
blir till en ond cirkel som mycket väl kan leda till ångestkänsla inför sitt arbete. Det finns 
även en risk för att användarna känner sig otillräckliga så här i början när de får jobba dubbelt 
både med det nya och gamla systemen men även med all hantering av de gamla 
pappersjournalerna. Användarna har nämn att de upplever arbetssituationen som ganska 
tungarbetad. Men om de bortser från den nuvarande arbetssituationen så tror användarna att 
det nya systemet inte kommer att påverka deras arbetsuppgifter på något större sätt, bara 
positivt på så sätt att de nu får all information samlad på ett och samma ställt och när de väl 
kommit in och vant sig vid sina nya arbetsrutiner så tror de att dagarna kommer att flyta på 
galant. 
 
En sak som jag hänger upp mig lite på är att det i systemet fortfarande, i skrivande stund, 
finns funktioner som inte ska finnas t.ex. finns det en funktion för att makulera en remiss 
vilket inte ska vara möjligt. Under min observation berättade utbildarna att det faktiskt har 
hänt att användare av misstag har råkar makulera en remiss vilket gör att den försvinner. De 
sa även att det är rent juridiskt fel att ta bort en persons remiss vilket gör att man undrar varför 
funktionen finns, och nu när den gör det så borde det vara något man ändrar så fort man 
upptäcker det med tanke på hur allvarlig situationen blir vid ett sådant misstag. 
 
Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius (1996) skriver att människors behov av att tillhöra en 
grupp eller social enhet, som de uppfattar som mer betydelsefull än de själva, utgör ytterligare 
en drivkraft till att vilja lära. Hon skriver även att ”När man ska utbilda kan man på olika sätt 
underlätta för att deltagarnas behov av att tillhöra tillgodoses” (Hård af Segerstad, Klasson & 
Tebelius, 1996). Meningen med utbildningen är att användarna ska lära sig det nya systemet. 
Den utbildning som användarna fick innan utbildningen i Cosmic, nämligen IT-bas, tycks 
vara en lyckad satsning, det är ingen av användarna som nämner något om att de har för 
dåliga förkunskaper för att klara av utbildningen eller systemet. Jag tycker ju dock inte att det 
fanns någon likhet alls mellan IT-bas utbildningen och utbildningen i Cosmic men jag tror att 
det är datorvanan och förståelse man eftersträvar med IT-bas utbildningen. 
 
Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius (1996) skriver att ett bra sätt att planera en utbildning 
är att se till att deltagarna får en möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter (Hård af 
Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996). Jag tror att det är lite det som är problemet och som 
gör att många användare känner sig lite osäkra och önskar mer övningstid. Den utbildning de 
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har som förberedande kurs för Cosmic utbildningen, IT-bas, räcker inte. Det spelar ingen roll 
om användarna vet hur man skriver ett mail eller hur man loggar in i Windows. Jag tror att det 
är viktigare att användarna har god datorvana, att de har en uppfattning om hur datorn och 
program fungerar, att de vet vilka funktioner som de flesta program och system har, t.ex. 
spara, ångra, uppdatera. Det är även viktigt att de vet vad som händer med den information de 
skriver in i systemet och att de vet vad som händer när de trycker på uppdatera- eller 
skickaknappen. Om användaren vet vad som händer vid varje val hon/han gör lindras 
osäkerheten lite och det blir lättare att jobba vidare. 
 
Jag har nu den senaste veckan fått reda på att pilotprojektet har blivit förlängt därför att man 
ska hinna testa de rättningar och förbättringar som har gjort i systemet efter de anmärkningar 
som kommit in under projekttiden. 

9.3 Anledning till att inte ha yrkesspecifika utbildningar 
Av eget intresse valde jag att fråga Ann-Sofi Lindeberg, från utbildningsgruppen, vad det 
fanns för anledning till att de hade valt att inte ha yrkesspecifik utbildning. Hon menade att 
det berodde på flera saker, men den huvudsakliga anledningen var att det var väldigt 
tidspressat och det fanns ett begränsat antal utbildningslokaler och utbildare. Hon säger även 
att de hade en vision om att alla skulle få ta del av vad Cosmic erbjuder, att alla skulle få se 
det mesta av systemet. De har dock fått tänka om, till hösten kommer det att bli en specifik 
profil för läkare, men det kommer även att göras specifika profiler för de olika 
verksamheterna t.ex. en profil för primärvården och en annan profil för akutkliniken (A-S. 
Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Jag frågade även Lotta Saleteg, projektledare för pilot och bredd, om det kommer att tas 
någon hänsyn till användarnas önskemål om en yrkesinriktad utbildning i den fortsatta 
utbildningsplaneringen och hur det blir med användarnas önskemål om kursmaterial eller 
lathund till utbildningen. Lotta svarade att de redan har börjat planera om utbildningen så att 
den blir mer yrkes- och verksamhetsinriktad. Kursmaterial kommer dock användarna inte att 
få men däremot kommer det att skapas lathundar för de moment som anses svåra och sådant 
som det har dykt upp mycket frågor kring (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Det ser ut som om användarna får en del av sina önskemål uppfyllda, framförallt tror jag att 
de kommer att bli nöjda med att utbildningen blir mer yrkesspecifik eller i alla fall 
verksamhetsspecifik, det kommer att underlätta på så sätt att användarna får en utbildning 
som är till för dom och de slipper sitta och lära sig saker de aldrig kommer att arbeta med. Det 
kanske till och med kan leda till fler diskussioner med tanke på att de då har samma eller 
liknande rutiner och arbetssätt vilket användarna har sagt skulle underlättar för en givande 
diskussion.  

10 Metoddiskussion 
Ett misstag jag gjorde i mina intervjuer var att frågan där jag undrar om deras arbeten i 
tidigare system, var alldeles för oklar. Jag borde ha tagit reda på lite mer om vad de har haft 
för system tidigare eftersom alla har arbetat i olika och det finns så många. 
 
Sen i de sista intervjuerna blev en del frågor aningen ledande, eftersom jag hade samma 
frågor till alla användare och de tidigare intervjuerna hade gett i stort sett samma svar så 
räknade jag med att de sista användarna skulle svara samma sak. Som tur var så hade de sett 
frågorna innan intervjun och visste redan vad de skulle svara så jag gjorde ingen inverkan på 
intervjun. 
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Det var synd att arbetet i systemet inte hade pågått längre än några veckor när jag var där. 
Detta gjorde att det blev svårt för användarna att svara på min fråga angående vad de tyckte 
om systemet. Användarna tyckte det var svårt att ha en ordentlig uppfattning om detta på 
grund av den korta tiden de arbetat med det.  
 
Det var väldigt bra att använda sig av datorn och en mikrofon för att spela in intervjuerna, det 
blev mycket enklare och smidigare att transkribera intervjuerna sen när man kom hem. 
Eftersom man inte kan skriva lika fort som någon pratar så hade det blivit väldigt fåordiga 
anteckningar och eftersom jag hade fyra intervjuer efter varandra så hade det blivit svårt att 
komma ihåg allt när dagen var slut.  
 
Nu i efterhand anser jag att jag borde ha tagit reda på mer information om hur långt 
användarna hade kommit i arbete och vad de hade arbetat i för system tidigare, sen därefter 
gjort intervjufrågorna. Jag hade nog även valt att ta två dagar med intervjuer på grund av att 
man blev väldigt trött och lite okoncentrerad vid de två sista intervjuerna så sent på dagen. 
 
Det var även bra att i förväg skicka ut frågorna så att användarna kunde fundera över sina 
svar. Ett par av användarna hade till och med skrivit ner anteckningar bredvid frågorna. 
 
Jag är nöjd med det resultat jag fick fram och de metoder jag använt. Det var intressant och 
jag blev förvånad över hur ärliga och öppna användarna var med sina svar. De var inte rädda 
för att säga vad de tyckte var dåligt respektive bra med t.ex. utbildningen. Jag har fått lite att 
tänka på inför en eventuell senare uppsats. 
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Bilaga 1 – Begreppsförklaring 
Adapt: är det vårdadministrativa system som används inom Landstinget i Östergötland på 
Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala. Adaptsystemet hanterar 
administrationen för patienten inom såväl öppen- som slutenvården, samt debitering och 
ekonomisk redovisning (K. Stolt, personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Centrum: är en sammanslagning av ett antal sjukvårdsenheter/kliniker. I Östergötland är 
sjukvården indelad i exempelvis tre närsjukvårdsområden, ett för östra, ett för centrala och ett 
för västra som Motala ingår i. Närsjukvården i väster är alltså ett centrum vilket innehåller bl 
a psykiatriska kliniken, medicinska specialistkliniken, akuten och all primärvård, alltså alla 
vårdcentraler . Man gör sådana sammanslagningar bl a för att kunna samordna vissa 
funktioner, ha en gemensam chef (närsjukvårdsdirektör), IT-samordnare m.m. (ibid). 
 
Centrumledning: ledningen på ett centrum (ibid). 
 
IT-akuten: har till uppgift att fungera som Landstingets Helpdesk för alla frågor rörande IT-
området. Landstingets medarbetare skall ha en naturlig part att vända sig till gällande IT-
frågor. IT-akuten fungerar Landstingsövergripande och finns lokaliserade i Hälsans Hus, på 
US (universitetssjukhuset i Linköping) (ibid). 
 
IT-samordnare: har ett övergripande IT-ansvar för t.ex ett centrum. I arbetsuppgifterna kan 
ingå:  

• att planera för införandet av nya IT-system 
• att kartlägga aktuella och framtida behov av IT-stöd 
• att sprida information och kunskap om IT 
• att svara för att enheternas it-resurspersoner får fortlöpande information/utbildning 
• att arbeta för att IT utnyttjas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt 
• att företräda centrumet i IT-frågor  
• att sprida information och kunskap om IT ut till enheterna (ibid). 

 
LabRoS: ett system för Labbremisser och svar. Används för att skicka och ta emot 
laboratorieremisser mellan olika vårdenheter och medicinska laboratorier (ibid). 
 
LiO: är en förkortning på Landstinget i Östergötland (ibid). 
 
Lisa: är landstingets intranät som är till för enbart de anställda inom Landstinget i 
Östergötland (Falk, Johansson, Njord, Notklev 2005). 
 
Magic: System för att hantera felmeddelanden som kommer till IT-akuten. Varje 
felmeddelande som inkommer till IT-akuten genererar ett ärende i Magic. Ärendet 
distribueras till resp. supportfunktion eller systemförvaltare för de olika IT-systemen (K. 
Stolt, personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Melior: är ett strategiskt system i som används i ett flertal stora regioner och landsting i 
Sverige. Det är ett journalsystem som ger stöd för både öppen och sluten vård (ibid). 
 
Närsjukvård: är i dag ett samlingsbegrepp för vård, som erbjuds nära hemmet. I de flesta fall 
utgör primärvården basen för närsjukvården. Närsjukvården kan innefatta många olika slag av 
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vårdmottagningar. Det gemensamma är att vården finns nära invånarna och att de kan vända 
sig dit i första hand (Henriksson 2003). 
 
Närsjukvård betyder att patienter med de vanligaste och ofta förekommande sjukdomarna 
samt en del sjukdomar som kräver samordning mellan sjukvård och kommunal verksamhet 
såsom hemhjälp, hjälp med boende och annat stöd skall finnas så nära människorna som 
möjligt, dvs de skall inte behöva åka till andra städer för att få den hjälp de behöver (K. Stolt, 
personlig kommunikation, mars, 2007). 
 
Primärvård: är detsamma som den vård man får på vårdcentraler. 
Vårdcentralen/primärvården är den instans man först (primärt) skall vända sig till om det inte 
handlar om en akut åkomma. Primärvården/vårdcentralen behandlar sedan alla åkommor de 
kan, t.ex. även depressioner. Om tillståndet är för svårt för primärvården remitteras 
patienterna till specialistvården, exempelvis psykiatriska mottagningen, 
medicinmottagningen, ögonmottagningen osv. (ibid). 
 
Superanvändare: är ett antal personer på varje enhet som ges extra utbildning och har 
fördjupad kunskap om ett specifikt IT-system för att kunna vara ett stöd för sina medarbetare 
(ibid). 
 
VPC: Vårdprocesscentrum, vilket är en organisatorisk enhet inom landstinget i Östergötland.  
VPC är landstingets centrala resurs för verksamhetsutveckling. Där driver man centrala 
utvecklingsprojekt och förvaltar landstingets vårdstödjande processer (ibid). 
 
Några av VPC´s övergripande uppdrag är att: 

• initiera, driva och stödja centrumövergripande utvecklingsprojekt 
• sprida kunskap, erfarenheter och goda idéer 
• ansvara för förvaltning av landstingsgemensamma vårdsystem, arbetssätt och rutiner 

(ibid). 
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Bilaga 2 – Bilder av systemen Adapt och Cosmic 
Bilderna nedan visar hur de två systemen ser ut vid en vårdkontaktregistrering av en patient. 
Adapt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosmic 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Lotta Saleteg 
• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som projektledare för pilot och bredd? 

• Från vem kom initiativet till att byta system? 

o Vilka skäl fanns det till att byta systemet? Ekonomiska skäl/användarnas 

önskemål? 

• Vad tycker användarna om att ni skulle byta system? Har de sagt något, vad? 

• Vad hoppas ni få ut av att byta system? 

o Vilka är de önskade fördelarna ni vill uppnå och vilka är de befarade 

nackdelarna/riskerna? 

• Vad har du för uppgift i utbildningsdelen? 

• Vem har utsett de olika utbildarna på de olika nivåerna i utbildningskedjan? 

• Vad är anledningen till att införandet av systemet har blivit försenat? 
o Hur tror ni att det har påverkat användarna? 
 

• Har det gjorts någon utvärdering under pilotstart? 
o Vad gav den för resultat? 
o Ska ni beroende på det resultatet ändra på något inför nästa uppstart? 

 
Är det något du undrar över eller vill tillägga? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor Ann-Sofi Lindeberg 
• Hur ser utbildningskedjan ut? 

o Hur många nivåer är det? 
 Vad är det för skillnad på utbildningen på de olika nivåerna? 

 
• Hur har ni lagt upp utbildningen för användarna? 

o Vem har organiserat utbildningen för användarna? 
o Hur många användare är det som skulle gå utbildningen? 
o Tog ni reda på vad användarna hade för datorvana innan ni organiserade 

utbildningen? 
 Hur gjorde ni det? 
 Blev resultatet som förväntat? 
 Var det stor skillnad på datorvanan bland användarna? 

o Hur många utbildningstillfällen hade ni för en ”normalanvändare”? 
 Hur lång tid var varje tillfälle? 

o Tog ni hänsyn till användarnas arbetsschema när ni planerade utbildningen? 
 Behövde de någon gång använda sin fritid? 

o Blev utbildningen som planerat? 
o Har ni utvärderat utbildningen? 

 Vad tyckte användarna? 
o Var utbildningen tillräcklig, klarar de sina arbetsuppgifter obehindrat? 
o Är det någonting ni kommer att ändra på inför fortsättningen av utbildningen? 

 
• Har det funnits tillgång till support för användarna efter att utbildningen var slutförd? 

o Hur var supporten organiserad?  
 Typ av support? 
 Antal personer som sköter supporten? 

o Hur länge kommer supporten att finnas tillgänglig för användarna? 
o Vad finns det för support tillgänglig vid arbete på nätterna? 

 
 
Är det något du undrar över eller vill tillägga? 
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Bilaga 5 - Intervjufrågor – Användarna 
 

• Vad tycker du om det nya systemet? 
o Har du någon erfarenhet av andra system? 

 Är det några stora skillnader mot det?  
 
• Hur har bytet påverkat ditt arbete/arbetsuppgifter? 

o På vilket sätt? 
o Tror du att du kommer få det lättare eller svårare att utföra dina arbetsuppgifter 

efter bytet? 
 

• Hur var utbildningen upplagd? 
o Hur lång var den? 
o Fick ni arbeta i par eller i grupp under utbildningen? 

 Vad tyckte du om det? 
o Vad fick ni göra för att lära er systemet? 

 Vad tyckte du om det? 
o Har ni tagit hjälp av varandra när ni stött på problem i arbetet med systemet? 
o Har ni kunnat lösa problemen tillsammans. 
 

• Vad anser du om den utbildning du fick i systemet?  
o Känner du att du kan arbeta i systemet obehindrat efter utbildningen? 
o Skulle du vilja ändra på/lägga till något i utbildningen? 
o Har du behövt använda ledig tid för att lära dig systemet? 

 
• Har du haft tillgång till support efter det att utbildningen var genomförd? 

o Hur var supporten upplagd? Telefon/internet/lathund? 
o Har du behövt använda dig av supporten? 
o Tycker du att supporten har fungerat bra? 
o Har du fått den hjälp du behöver, när du behöver den? 

 
• Känner du dig trygg och säker i ditt arbete med systemet? 

o Om ej, på vilket sätt känner du dig inte trygg? Varför? 
o Vad behövs för att du ska känna dig trygg i ditt arbete? Mer 

utbildning/support? 
 

• Hur har du upplevt förseningen av införandet? 
o Har ni fått någon information om varför det blev försenat? 
o Hur fick ni den informationen?  

 
Är det något du undrar över eller vill tillägga? 
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Bilaga 6 - Lotta Saletegs och Ann-Sofi Lindebergs roller i 
projektet 

Projektledarens uppgift i projektet för pilot o bredd införande 
Som projektledare för pilot och bredd ansvarar man för införandet av Cosmic i alla vårdande 
verksamheter, man har som uppgift att hålla kontakt med dessa verksamheter. Det finns en 
intern tidsordning när Cosmic ska införas på de olika enheterna och på varje centrum skapas 
det en lokal projektgrupp som är ansvarig på just det centrumet för att driva projektet 
tillsammans med projektledaren. Arbetsuppgifterna för projektledaren går även ut på att ta 
kontakt med centrumledningen (se bilaga 1) och tillsammans med huvud-projektledaren 
informera dem om hela projektet och upplägget, hur det är tänkt att arbete ska gå till, vad det 
kommer att ställas för krav på centrumledningen, och på verksamheten. Projektledaren träffar 
den lokala projektgruppen och tillsammans planerar de alla aktiviteter och tidsätter dem. I 
aktiviteterna handlar det om att bilda arbetsgrupper och att gå igenom hela 
förberedelsearbetet, både vad gäller systemet men också vad gäller arbetssätt då det är mycket 
nya rutiner när man går in med ett system. Projektledaren är även med på de olika enheterna 
vid driftstaren och på kommande uppföljningsmöten med verksamheten. Kort sagt är det 
mycket praktiskt arbete med att se till att allt flyter på så smidigt som möjligt och planera alla 
resurser kring arbetet. På VPC finns det många specialister inom de olika delarna i systemet, 
t.ex. avseende kassafunktionen och vårddokumentation. Det är viktigt att få in deras 
kunskaper i förberedelsearbetet och där fungerar projektledaren som en länk mellan 
verksamheten och specialisterna. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007 ) 

Projektledarens roll i utbildningsdelen 
Projektledarens roll i utbildningsdelen handlar mycket om att planera utbildningen och även 
se till att den genomförs. Projektledaren ansvarade även för att se till att en utbildningsgrupp 
bildades, som är de som planerar hela utbildningen. Utbildningsgruppen fick själva sin 
utbildning av leverantören av systemet, Cambio. Utbildningsgruppen planerar utbildningarna 
inför driftstart men ska även se till att det finns utbildning för alla vikarier, och att det skapas 
utbildningsmaterial. Projektledaren har sedan som uppgift att hålla kontakten med 
utbildningsgruppen, bidra med aktivitetsplanering och se till att arbetet flyter. I 
utbildningsplaneringen ingår att planera t.ex. mängden av utbildning, vilken typ av utbildning 
ska det vara och vad ska ingå i den t.ex. ta reda på vad man i sitt arbete som tex. läkare eller 
sjuksköterska behöver. (L. Saleteg, personlig kommunikation, mars, 2007) 
 
Som projektledare så ansvarar man för att ständigt utvärdera och skruva om utbildningen om 
man har kommit fram till att något måste förändras. (L. Saleteg, personlig kommunikation, 
mars, 2007 

Arbete i utbildningsgruppen 
Förutom förvaltningsdelen i projektet med utveckling, upphandling och tester och, så arbetar 
Ann-Sofi även 50 % mot utbildningsprojektet. Det är ett eget projekt som går ett eget spår, 
och där är hennes uppdrag att utifrån de vårdadministrativa delarna ta fram underlag för 
utbildarna och utbilda de utbildare som ska utbilda användarna samt att under resans gång 
hålla utbildningsmaterialet uppdaterat. Det är ett pilotprojekt som har dragit igång och även 
utbildningen en pilotutbildning så det är mycket som är osäkert. Utbildningen måste värderas 
precis som införandet måste värderas för att se om det är något som ska ändars. (AS. 
Lindeberg, personlig kommunikation, mars, 2007) 
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