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Sammanfattning 
Hälso- och sjukvård är en stor organisation med ett växande informationsflöde. Det 
läggs mycket tid i dag på informationssökning och dokumentering vilket gjort att 
tankar kring användning av datorstöd blir allt vanligare. Vikten av tillgång till 
relevant information betonas i litteraturen och att en handdator som stöd skulle kunna 
förbättra tillgången. Syftet med detta arbete är att ge beskrivningar av vilken nytta, 
potentiella nackdelar, begränsningar eller risker tillgång till information via 
handdatorer kan innebära då de används vid det vårdande och diagnostiserande 
arbetet inom hälso- och sjukvård. Arbetet har avgränsats till arbetsgruppen läkare då 
de anses ha en nyckelroll inom vården och då även vad gäller IT-användning. 
Litteraturstudier, intervjuer och ett skapat framtidsscenario har legat till grund för att 
uppnå detta arbetes resultat. Resultatet tyder på att handdatorn ger förbättrad tillgång 
till relevant information vilket är av störst värde nattetid vid akuta situationer. Den 
begränsning som påvisats är främst datorns kapacitet som inte är tillräcklig i 
förhållande till mängden information som är önskvärd att kunna hantera. 

 

Nyckelord: datorstöd i vården, mobilt datorstöd, handdator, nyttan med IT i vården, 
begränsningar och risker med IT i vården 



 

 I 

Förord 

 
Denna rapport är i första hand avsedd för att redogöra mitt examensarbete inom 
informationssystemsutveckling. Rapporten behandlar en studie, vars syfte är att 
studera vilken nytta, potentiella nackdelar, begränsningar eller risker tillgång till 
information via handdatorer kan innebära vid användande i det vårdande och 
diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård. Att arbeta med studien och 
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1 Inledning 
Vården är en stor organisation med ett växande informationsflöde. Det läggs mycket 
tid i dag på informationssökning och dokumentering vilket gjort att tankar kring 
användning av datorstöd blir allt vanligare. Eftersom sjukvården står inför 
utmaningen att leva upp till ökande krav utan att det finns mer pengar, har vården 
behov av att rationalisera (Gratte, 1996). För att kunna åstadkomma en effektivare 
vård behövs väl övervägda beslut som är grundade på en effektiv medicinsk, 
omvårdnadsmässig och ekonomisk informationshantering. Ska vården kunna minska 
sina kostnader och samtidigt höja kvaliteten krävs IT-stöd i den egentliga 
verksamheten eftersom det framförallt är där kvalitet och kostnader genereras 
(Lagerstedt & Wittbom, 1997). 

Enligt Sågänger och Utbult (1998) kan vården hämta flera vinster i form av tid, bättre 
vårdbeslut i vardagen, bättre resultatuppföljning och kvalitetsutveckling då olika 
former av datorstöd införs för att hantera information. Dessa vinster är viktiga att ha i 
åtanke vid eventuella satsningar på datorstöd inom vården för att nå målen med ökad 
vårdkvalitet och mer tid åt patienter.  

IT kan hjälpa till att öka service och effektivitet i verksamheten eftersom 
tillgängligheten på information förbättras vid användning av datorer. Information och 
kunskaper kan spridas snabbare och på nya sätt inom hälso- och sjukvården med hjälp 
av IT. Detta märks inte direkt men antagligen får ett sådant införande mer djupgående 
effekter istället (Landstingsförbundets IT-råd, 1997). Det är inte länge sedan det var 
svårt att få tag i relevant information överhuvudtaget, men i dagens växande 
vetenskapliga informationsflöde blir det istället problem med att orientera sig fram till 
rätt information vid rätt tillfälle (Sahlin, 1997). 

Läkare och sköterskor förflyttar sig mellan många olika platser under en arbetsdag för 
att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Den mängd information de behöver tillgänglig 
på ett flertal olika platser vid alla tider på dygnet är svårt att tillfredsställa. Stationära 
datorer som både kostar mycket pengar och kräver ett visst utrymme kan inte alltid 
placeras där de behövs (Ammenwerth, Buchauer, Bludau & Haux, 2000). Författarna 
menar vidare att den information som finns tillgänglig på bibliotek, eller i den 
stationära datorn på kliniken inte kan nås direkt hos patienten utan ett mobilt 
datorstöd.  

Sågänger och Utbult (1998) menar att för minskning av såväl väntetider som vårdtider 
krävs att den information vårdgivaren behöver är tillgänglig oavsett var denne 
befinner sig. Dessutom måste vårdgivaren kunna nå informationen snabbt och den ska 
vara färsk och korrekt, vilket den inte alltid är. Krav på att ett system inom vården ska 
kunna användas som stöd genom hela vårdkedjan, från utredning till behandling och 
uppföljning ökar ständigt. Det är dock inte problemfritt att nå rätt information i 
dagens ökande kunskapsflöde. En fråga som ställs är hur vårdgivarna ska kunna nå 
rätt information precis då de behöver den. Det uppkommer ständigt nya rön och det 
finns inte någon vårdgivare som kan läsa in all den information som finns tillgänglig 
utan att halka efter i förhållande till forskningen. Bättre hjälp att hitta färsk 
information behövs för de anställda inom vården för att kunna ge dem maximal tid att 
tänka, fatta kloka beslut och att vårda (Sågänger & Utbult, 1998). 

Datatekniken och dess möjligheter har använts i liten utsträckning inom vården 
jämfört med andra verksamheter trots att vården är så informationsintensiv. Det kan 
därför vara ett stort lyft för vårdpersonalen att få hjälp av ett informationsteknikstöd 
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inom vårdområdet. Det krävs dock stora organisatoriska förändringar och mänsklig 
ansträngning för att kunna driva utvecklingen och användningen av 
vårdinformationssystem framåt. För maximal effekt bör vårdinformationssystemen 
införas systematiskt och inte fragmentariskt. För att nå framgång vid införande av 
vårdinformationssystem gäller det att få med läkarkåren, vilken är en nyckelgrupp 
inom vården. (Sågänger & Utbult, 1998). 

Medicinsk informatik eller Hälso- och sjukvårdsinformatik, (HSI), är ett 
tvärvetenskapligt område gällande hur olika verksamheter och verksamhetsområden 
kan tillgodogöra sig möjligheterna med informationsteknologin och följa dess snabba 
utveckling. HSI handlar bland annat om att effektivt kunna utnyttja och hantera 
information kring den enskilde patienten eller patientkategorierna med hjälp av 
datorstöd. Alla personalkategorier inom hälso- och sjukvård berörs av HSI (Arnesjö. 
Lagerstedt & Nilsson, 1997). 

Datorisering inom hälso- och sjukvård påbörjades under 1960-talet, men vid 1990-
talets mitt fanns det ännu inget sjukhus i Sverige som hade ett komplett 
datorjournalsystem vilket innehöll all den information som finns i en pappersjournal 
(Gratte, 1996). I nuläget är datorjournalsystemen så gott som utbyggda vid vissa 
sjukhus i Sverige (O. Landgren, personlig kontakt, 12 april, 2002). 

Enligt Kajbjer och Lundmark (1997) har hälso- och sjukvården en språk och 
begreppsproblematik av en sådan karaktär och omfattning att det utan tvivel har 
inneburit en långsammare standardiseringsprocess jämfört med andra verksamheter. 
Det finns även en tröghet inom verksamheten i form av långa beslutsprocesser 
förenade med formella upphandlingsregler vilket kan sänka förnyelsetakten vad gäller 
utveckling av informationssystem för hälso- och sjukvården. Landstingen har olika 
nulägen, handlingsutrymmen och beslutssituationer vad gäller IT men dessa faktorer 
hindrar inte att de landsting som prioriterar arkitekturfrågorna kan bli normerande för 
andra. Dessutom har samverkan många fördelar istället för att var och en söker nya 
lösningar (Leffler och Odelhög, 2001). 

Ett mobilt datorstöd kan stödja både informations- och kommunikationsprocessen om 
lämplig infrastruktur finns tillgänglig. Den generella fördelen med mobilt datorstöd är 
att den möjliggör tillgång till relevant information (Ammenwerth, Buchauer, Bludau 
och Haux, 2000). En typ av mobilt datorstöd är handdatorn vilken är tänkt att fungera 
som den stationära datorns förlängda arm då arbetet kräver att användaren förflyttar 
sig (Erlandsson, 2000). Larkin (2001) menar att det anses mer seriöst att använda 
handdator idag än för några år sedan och att trådlös kommunikation ger tillgång till en 
mängd information oavsett var och när vårdgivaren behöver den. 

Det tas en mängd beslut vid det vårdande och diagnostiserande arbetet inom hälso - 
och sjukvård samtidigt som den är en informationsintensiv verksamhet. Enligt Lundh, 
Montgomery och Waern (1992) har människan en begränsad förmåga att hantera 
mycket information samtidigt. Informationsintegreringen måste anpassas till vår 
kognitiva begränsning, därför bör en beslutsfattare få ett maximalt tydligt underlag 
och en tydlig bild av vilket alternativ som är bäst. De medicinska beslutsstöd som 
finns är resultatet av forskning inom artificiell intelligens (AI) och frågan om hur de 
ska utformas har diskuterats inom bland annat ämnesområdena kognitiv vetenskap 
och socialpsykologi (Wigertz, 1996). 

Gratte (1996) beskriver fem goda skäl för datorer i vården och två av dem är att nå 
rätt information vid rätt tillfälle och att de ger ett bättre utnyttjande av resurser. 
Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000) anser att den största fördelen med 
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mobilt datorstöd är just tillgång till relevant information oavsett var användaren 
befinner sig. Byttner (2002) menar att tillgång till viktig information exempelvis om 
patientens tillstånd direkt hos denne sparar såväl tid som pengar och höjer 
vårdkvaliteten. Dahlgren, Lundgren och Stigberg (2000) beskriver ett samband mellan 
begreppen vårdkvalitet, vårdtider och kostnader och att nyttan med att använda IT i 
vården i förlängningen leder till ökad livskvalitet för patienterna, vilket är huvudmålet 
med IT-satsningar i vården. 

Ett införande av datorstöd till vårdgivare får dock inte leda till en övertro på den data 
som presenteras. Det är fortfarande viktigt att endast se datorstödet och dess 
informationsinnehåll som hjälp menar Gratte (1996). Wigertz (1996) menar att 
beslutsstödssystem inte är system som fattar beslut utan endast ger stöd för beslut. 
Användaren måste fortfarande ta sitt eget beslut och ansvar då råd från systemet 
tillämpas. Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000) påpekar även att ett 
mobilt datorstöd inom vården inte får ersätta den direkta kontakten med patienter eller 
kollegor. 

Enligt Sågänger och Utbult (1998) finns det risk för att sårbarheten ökar då tillgången 
av information ges via datorer. Petersson och Rydmark (1996) anser att 
tillförlitligheten måste vara hög och det får inte förekomma driftsstopp någon gång 
under dygnet. Det finns också stöldrisker av såväl information som apparatur. Risken 
med att handdatorn kan hamna på villovägar kräver att informationen krypteras och 
att det krävs inloggning för att kunna komma åt informationen (Ricknäs, 2002). 
Handdatorer är dessutom begränsade i sin funktionalitet jämfört med mer kraftfulla 
datorer (British Educational Communications and Technology agency, 2001). 

 

1.1 Problemställning 
Enligt Gratte (1996) växer mängden medicinsk vetenskaplig information oerhört 
snabbt och dagens problem är inte att hitta information, utan att kunna orientera sig 
fram till rätt information i ett snabbt växande utbud. För att en enskild vårdgivare ska 
kunna ha nytta av kunskapsdatabaser i vården måste denne i varje ögonblick ha 
tillgång till relevant information, inte enbart i form av patientjournaler, utan också 
relevanta kunskapskällor för verksamheten (Sahlin, 1997). Med en handdator kan en 
läkare bära med sig medicinsk information för att kunna använda den snabbt vid 
exempelvis patientundersökningar. Den är värdefull framförallt vid akuta situationer 
då det inte finns tid att leta bland pärmar och böcker (Ludvigsson, 2002). Vid rätt 
användning av datorer får vårdgivaren tillgång till mer kunskap om sjukdomar vilket 
leder till bättre ställda diagnoser och bättre vård, vilket förmodligen är den mest 
positiva effekten av en datorisering (Gratte, 1996). 

Det är svårt att på ett samlat sätt beskriva hur och till vilka ändamål IT kommer att 
användas i framtidens hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att utarbeta IT-
scenarier för verksamheten för att på lång sikt kunna styra IT-satsningar till de 
områden och tillämpningar där nyttan är störst (Landstingsförbundets IT-råd, 1997). 
Detta stöds även av Gratte (1996) som säger att det är viktigt att försöka beskriva 
troliga och önskvärda konsekvenser av en datorisering. En vision är en bild av hur det 
kan se ut i framtiden och den behöver inte vara mätbar eller konkret. Utifrån visionen 
ställs målen upp vilka utgör konkreta steg på vägen mot vad som är önskvärt att 
uppnå (Lagerstedt & Wittbom, 1997). Ytterligare fördelar av att formulera visioner 
för framtida användning av IT i sjukvården är enligt VISI-projektet (2001) att då kan 
arbetet gå vidare med hur systemet ska byggas upp ur teknisk synvinkel. 
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Med ovanstående som grund är det av vikt att undersöka och beskriva följande 
frågeställning: 

Vilken nytta, potentiella nackdelar, begränsningar eller risker kan tillgång 
till information via handdatorer innebära vid användande i det vårdande 
och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård? 

Det är viktigt att engagera läkare vid datorisering inom hälso- och sjukvård eftersom 
de har en nyckelroll inom vården och de har därmed även en nyckelroll beträffande 
IT-användning enligt Petersson (1998). Studien kommer därför att avgränsas till 
arbetsgruppen läkare inom hälso- och sjukvården 

Utifrån litteraturstudier, insamlat intervjumaterial och ett skapat framtidsscenario 
förväntas arbetet resultera i beskrivningar av vilken nytta, potentiella nackdelar, 
begränsningar och risker ett införande av handdatorer kan innebära då läkarna 
använder dem vid det vårdande och diagnostiserande arbetet inom hälso- och 
sjukvård. 

 

1.2 Metodval och genomförande 
Den metod som valts för att samla in information om problemområdet i det här arbetet 
är intervjuer. Denna metod ansågs lämplig för att nå förväntat resultat utifrån det 
preciserade problemet och med hänsyn tagen till arbetets avgränsning. För att utföra 
intervjuerna användes en tillgänglig grupp vilken bestod av fem AT-läkare från ett 
medelstort sjukhus inom Västra Götalandsregionen samt en läkare från ett 
universitetssjukhus inom Stockholmsregionen. Fem av intervjuerna var 
besöksintervjuer och den sjätte var en telefonintervju. För att samla in information 
användes bandspelare vid samtliga besöksintervjuer, men vid telefonintervjun 
användes enbart papper och penna. Intervjumaterialet har tillsammans med den 
litteratur som studerats och det skapade scenariot resulterat i ett antal slutsatser. 

 

1.3 Slutsatser 
Den nytta arbetet bland annat tyder på är att handdatorn ger förbättrad tillgång till 
relevant information vilket påtalas vara av störst värde nattetid vid akuta situationer 
då läkarna ofta arbetar ensamma i en stressig miljö. Ytterligare nytta är mobiliteten då 
användaren kan ges tillgång till informationen oavsett var denne befinner sig samt att 
informationen presenteras enhetligt med handdatorns hjälp. Nyttan med att använda 
handdatorn vid det vårdande och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård 
tycks öka i förhållande till de tjänster handdatorn kan tillhandahålla och hur mobil 
användaren är i sitt yrkesutövande. 

Arbetet påvisar dock att handdatorn inte är lämplig att använda vid riktigt akuta 
situationer. En läkare ska då veta vad som ska utföras ändå. Undersökningen tyder på 
att användaren utgör den största risken, inte handdatorn i sig om det litas för mycket 
på den. Den begränsning som påvisats i arbetet är först och främst datorns kapacitet. 
Om mer information ska behandlas via handdatorer krävs mer minneskapacitet, 
processorkraft och batterier med bättre livslängd.  

En oro finns kring hur säkerheten kan fastställas och de risker med att information kan 
komma på avvägar påtalas. Det är ofta känslig information som behandlas inom 
hälso- och sjukvård och det är viktigt att ingen obehörig kan nå och förstå den. 
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Undersökningen tyder även på en viss oenighet mellan ledning och användare kring 
nyttan med ett införande av handdatorer. Det tar lång tid att fatta beslut och då avtar 
användarnas intresse och engagemang. Enligt Petersson (1998) är det viktigt att 
engagera läkarna eftersom de är en nyckelgrupp inom vården och då även vad gäller 
IT-användning. 

 

1.4 Rapportens struktur 
I kapitel 2 ges en bakgrund till problemområdet och ett antal begrepp förklaras och 
diskuteras för att ge en grund till och förståelse för problemområdet. I kapitel 3 
diskuteras problemområdet och en problemprecisering definieras. Kapitlet innehåller 
även en redogörelse för vilka avgränsningar som gjorts för arbetet samt det förväntade 
resultatet. I kapitel 4 diskuteras metodval och ett upplägg för arbetets genomförande 
presenteras. I det följande kapitlet, kapitel 5, redogörs för hur genomförandet skett 
vad gäller utformning av intervjufrågor och utförandet av intervjuer. I slutet på 
kapitlet diskuteras erfarenheter och det görs en värdering av intervjumaterialet. 
Kapitel 6 innehåller resultatet från intervjuerna presenterat utifrån de huvudgrupper av 
frågeställningar som kan ses i bilaga 1. Resultatet analyseras dels vid varje 
huvudgrupp av frågeställning och dels som en sammanfattande analys i slutet av 
kapitlet. Utifrån litteraturstudier och material från intervjuer är ett framtidsscenario 
skrivet vilket återfinns i kapitel 7 där även reflektioner kring detta scenario beskrivs. I 
kapitel 8 presenteras de slutsatser som kunnat dras för detta arbete och i kapitel 9 
diskuteras såväl resultat samt arbetets genomförande. Slutligen i kapitel 9 ges förslag 
på framtida arbete inom området. 
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2 Bakgrund 

För att ge en grund till och förståelse för problemområdet kommer ett antal begrepp 
att förklaras och diskuteras i kapitlet. Då arbetet fokuserar på informationshantering 
inom vården kommer till en början begreppet medicinsk informatik att diskuteras. 
Fortsättningsvis ges en bakgrund till hur utvecklingen skett vad gäller användandet av 
datorstöd i vården. I samband med det ges en syn på hur utvecklingen har skett och 
sker i andra organisationer än vården för att kunna jämföra vårdens utveckling av 
datorsystem med hur utvecklingsarbetet sker inom andra organisationer. 

I många sammanhang är vårdyrket ett mobilt yrke och det är därför av intresse med 
datorstöd som också är mobila. Det ges en bakgrund till hur mobila datorstöd används 
dels i vården och något om hur de används inom andra verksamheter. Det redogörs 
kortfattat för Bedsideprojektet, ett projekt som påbörjades i början på 1990-talet. Där 
utvecklades ett vårddatorstöd för att stödja läkemedelshantering och datainsamling i 
det dagliga arbetet vårdpersonal utför. 

Det fattas en mängd beslut i olika sammanhang vid det vårdande och diagnostiserande 
arbetet. Enligt Wigertz (1996) diskuteras det inom kognitiv vetenskap och 
socialpsykologi hur ett datorstöd kan hjälpa till vid beslutsfattande inom vården. Med 
anledning av detta ges en kort bakgrund till hur människans beslutsfattande fungerar 
och en redogörelse för vad medicinska beslutsstödssystem är.  

Vidare i kapitlet redogörs för den nytta IT gör i vården och även för de risker, 
begränsningar och nackdelar det kan innebära med användning av IT i vården. Det är 
viktigt att få förståelse för i vilka sammanhang IT kan göra nytta och i vilka 
sammanhang IT inte bör användas i det vårdande och diagnostiserande arbetet.  

Slutligen ges personliga reflektioner kring bakgrundsmaterialet och en kort 
redogörelse för vilka delar som kommer att vara i fokus för arbetet. 

 

2.1 Medicinsk informatik 
Enligt det europeiska nomenklaturarbetet (CEN/TC251/N 93-25) i Petersson och 
Rydmark (1996, s 11), definieras medicinsk informatik som: "Det kunskapsområde 
som ägnar sig åt informationsbehandling och kommunikation i hälsovårdens 
verksamhet, utbildning och forskning, inklusive informationsvetenskap och -teknik 
för att stödja dess uppgifter."  

Medicinsk informatik handlar om att tillämpa och använda information gällande 
informationsteknologin i hälso- och sjukvårdens utbildning, utövande och medicinsk 
forskning. Datorer i nätverk blir de centrala verktygen och datorjournalen blir det 
centrala dokumentet (Petersson & Rydmark, 1996). 

Arnesjö, Lagerstedt och Nilsson (1997) skriver att alla medicinska discipliner 
genomsyras av medicinsk informatik och att utbildningen för befintlig och blivande 
personal inom hälso- och sjukvårdssektorn berör samtliga områden. De ger exempel 
på tillämpningsområden som grundläggande datakunskap, kommunikation i 
elektroniska nätverk, biblioteksfunktioner, datorstödd inlärning, datorjournal, 
medicinskt beslutsstöd och slutligen kliniska, laboratoriemedicinska och 
administrativa system. 

Utbildning inom medicinsk informatik bör ske på såväl grund- som 
vidareutbildningsnivå för alla personalkategorier som hör till hälso- och sjukvården 
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eller andra verksamheter som är knutna dit. De grupper som redan arbetar inom 
vården men som saknar utbildning inom IT, men som ändå förväntas använda IT i sitt 
dagliga arbete, måste också beredas utbildning inom medicinsk informatik (Arnesjö, 
Lagerstedt & Nilsson, 1996). 

Ett annat begrepp för medicinsk informatik är Hälso- och sjukvårdsinformatik (HSI). 
Det är ett tvärvetenskapligt område gällande hur olika verksamheter och 
verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård kan tillgodogöra sig möjligheterna 
med informationsteknologin och följa dess snabba utveckling. Bland annat handlar 
HSI om att effektivt kunna hantera och utnyttja information om de enskilda 
patienterna eller patientkategorierna med hjälp av datorstöd. Alla personalkategorier 
inom hälso- och sjukvården berörs av HSI (Arnesjö, Lagerstedt & Nilsson, 1997). 

 

2.2 Datorstöd i vården 
Enligt Gratte (1996) påbörjades datorisering inom vissa delar i vården på 1960-talet. 
Då utvecklades system för laboratorier, personaladministration, patientadministration, 
försörjningsadministration och ekonomiadministration. Under 1970-talet utvecklades 
en början till system för lagring och sökning av patientinformation, 
patientövervakning, vårdprogram, hälsovård, undersökningar och behandlingar. På 
1980-talet fokuserades utvecklingsintresset till informationshantering av läkemedel, 
vårdcentraler, journaler och kommunikation mellan olika system. Under 1990-talet 
satsades pengar på att utveckla relativt heltäckande datorjournaler för primärvården 
och mindre mottagningar, integration av system med datakommunikation och EDI 
och det satsades även pengar på telemedicin. Telemedicin är när telekommunikation 
utnyttjas för att överföra information mellan olika delar av vården. Den information 
som överförs kan vara i form av videokonferenser eller bilder. I slutet av 1990-talet 
började det även komma fram datorjournaler för delar av sjukhusen. Med delar av 
sjukhusen menas att enstaka olika klinker inom olika sjukhus arbetar med 
datorjournal (Gratte, 1996). 

Utveckling vad gäller typen av datorer har enligt Peterson (1996) gått från stordatorer 
med flera anslutna terminaler, som användes i början på 1970-talet, till att under 
mitten av 1970-talet arbeta med mindre datorer som kunde placeras i den egna 
verksamheten. Dock hade de mindre datorerna det kvarstående problemet med 
kommunikation mellan datorerna. I början på 1980-talet kom persondatorn och då 
kunde datorn användas på ett helt annat sätt till betydligt lägre kostnader än tidigare. 
Då erhölls möjligheter att plugga in en dator i vilket vägguttag som helst och placera 
den på skrivbordet, men fortfarande med kvarstående kommunikationsproblem 
mellan olika datorer. På 1990-talet var persondatorn mer flexibel än tidigare och då 
gick det att koppla till nästan vilka yttre enheter som helst och terminaler förekom 
nästan inte alls i vården. För att skapa kommunikationsmöjligheter kopplas 
persondatorerna i nätverk. De är så lika varandra oavsett fabrikat att det går utan 
några större besvär (Peterson, 1996). 

Ett område som är under stark uppbyggnad är användandet av datorstödda 
inlärningsmetoder integrerade i utbildning och fortbildning. Med hjälp av 
simuleringsprogram ges förberedelse till och träning i kliniska situationer. Arnesjö, 
Lagerstedt och Nilsson (1997) gör jämförelsen mellan problembaserad utbildning och 
medicinskt beslutsfattande inom vården. Petersson och Rydmark (1996) anser också 
att den datorstödda inlärningen kommer att förändra pedagogiken inom medicin- och 
vårdutbildningar med förväntade kvalitets- och effektivitetsvinster. Genom 
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applikationer och simuleringsprogram kan förberedelse och träning inför praktiska 
kliniska situationer ges i form av datorstödda inlärningsmetoder. Petersson (1998) gör 
en jämförelse med hur piloter tränar med simuleringsprogram inför det första lyftet. 
Läkarna skulle med simuleringsprogram kunna förbereda sig bättre och förbättra det 
första "skarpa" mötet med patienten. 

 

2.2.1 Utveckling av informationssystem inom hälso- och sjukvård 

Användning av informationsteknik har inte fått full genomslagskraft på sjukhusen i 
Sverige. Det finns ännu i mitten på 1990-talet inget sjukhus som har ett komplett 
datorjournalsystem innehållande all information som finns i en pappersjournal 
(Gratte, 1996). Det finns en rad förklaringar till att det hänt så lite fram till dess enligt 
författaren. En förklaring är att de typer av system som krävs för sjukhusen är så stora 
och komplexa att det är svårt att hitta ett enda programvaruföretag som skulle kunna 
utveckla ett sådant system. En annan förklaring är att all behandling och vård är 
beroende av att informationen som finns i journalen alltid finns tillgänglig. Detta leder 
till mycket höga krav på systemet i form av driftssäkerhet. Den viktigaste förklaringen 
är dock troligen problemen med att skapa bra system för sjukhusen eftersom det är 
stora svårigheter med att se vilka rutiner som kan och bör datoriseras. Olika kliniker 
har olika rutiner och det förekommer även olika rutiner inom en och samma klinik 
(Gratte, 1996).  

Enligt Kushniruk (2002) finns en komplexitet vad gäller hälso- och sjukvårdsmiljön 
och dess beslutsfattande som kräver nydesignade metoder för att utveckla 
applikationer. Dessa metoder bör stödja användarmedverkan i högre grad än dagens 
metoder. Dessutom bör de nya metoderna ta mer hänsyn till utvärdering under hela 
livscykeln vid utveckling av informationssystem inom hälso- och sjukvård.  

Enligt O.Landgren (personlig kontakt, 12 april, 2002) är datorjournalsystemen så gott 
som utbyggda vid vissa sjukhus i Sverige idag. Med så gott som utbyggda menas att 
det kan saknas datajournalsystem vid ett par kliniker inom ett och samma sjukhus. För 
övrigt är pappersjournalen ersatt med datorjournal inom dessa sjukhus. Användandet 
av datorjournal varierar dock mellan olika sjukhus i landet, vissa sjukhus har endast 
påbörjat ett införande av datorjournalsystem medan andra sjukhus är så gott som 
datoriserade vad gäller journalhantering. 

IT-stöd inom sjukvården är ofta speciellt utformade för en viss medicinsk specialitet 
och de ingår enligt Leffler och Odelhög (2001) i ett leverantörskoncept. Då 
lösningarna liksom verksamheterna är isolerade uppstår inga problem utan de uppstår 
först när information ska återanvändas och kommunikation mellan olika verksamheter 
ska ske. Det är bland annat olikheter mellan teknologi, systemstrukturer och begrepp 
vilket kräver speciallösningar. Kajbjer och Lundmark (1997) beskriver det som öar av 
information med var sin egen teknisk, logisk och semantisk struktur. Då fler IT-stöd 
ska integreras ökar komplexiteten vilken blir allt svårare att hantera. För att reducera 
komplexiteten behövs en ökad standardisering inom hälso- och sjukvård enligt Leffler 
och Odelhög (2001).  

Sjukvården är en komplex verksamhet och bland annat säkerhetsarbete skulle kunna 
göras mycket komplicerat, men Ivarsson (2000) menar att det går att komma långt 
med sunt förnuft och enkla metoder. Hon skriver vidare att det viktigaste är att tänka 
efter före på ett systematiskt sätt för att komma vidare med utvecklingsarbetet av 
informationssystem och säkerhetsarbete. Författaren frågar sig vidare varför vården 
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halkat efter i utvecklingen av säkerhetssystem. Bland annat undrar hon om vården 
alltför mycket utgår från att vårdpersonalen ska vara perfekt? Hon menar vidare att 
sjukvården har mycket att lära av industrin även om det är helt olika verksamheter. 
Varje typ av verksamhet måste finna sin egen modell för tillämpning av 
säkerhetsarbetet men principerna för det är generella. Ivarsson (2000) menar att det 
skulle kunna konstrueras ett säkerhetssystem som skapar barriärer mot misstag. Till 
exempel skulle det kunna gälla läkemedelsordination så rätt läkemedel i rätt dos 
ordineras likväl som järnvägen har ett automatiskt tågkontrollsystem som bromsar 
tåget om lokföraren inte håller rätt hastighet . 

Kajbjer och Lundmark (1997) poängterar att det finns en hel del verksamhetsområden 
som har enats om gemensamma begrepp och modeller. Flyg, frakt, handel och 
bankväsende är områden där standardisering givit vinster i form av billig, snabb och 
felfri kommunikation mellan självständiga informationssystem. Utan tvivel är språk- 
och begreppsproblematiken inom hälso- och sjukvård av en sådan karaktär och 
omfattning att det inneburit en långsammare standardiseringsprocess. 

Leffler och Odelhög (2001) menar att det finns flera trögheter som kan sänka 
förnyelsetakten vad gäller utveckling av informationssystem inom hälso- och 
sjukvård. Det är långa beslutsprocesser förenat med formella upphandlingsregler och 
de är ofta förknippade med stora beslut. Det kan även vara inbyggda trögheter i 
verksamheter då befintliga lösningar är dyra att byta eller förändra. Trögheten kan 
vidare bero på den komplexa systemstrukturen där det är svårt att foga in nya 
lösningar. Det är även bristande insikter inom verksamheten om vilka tekniska 
möjligheter som finns och utvecklingen inom hälso- och sjukvård driver då inte heller 
fram effektiva sätt att använda IT-stöd.  

Enligt Leffler och Odelhög (2001) är alla dessa trögheter hämmande på 
förnyelsetakten av informationssystem för hälso- och sjukvården. Det uppstår ett gap 
mellan nuläget och de möjligheter IT kan ge. Gapet behöver inte enbart vara fokuserat 
på befintlig teknikkunskap och hur den används ute i verksamheten utan det kan även 
relateras till befintlig användarkunskap och vilken kunskapsnivå IT-systemet 
förväntar sig av användaren. Då sådana gap uppstår innebär det att verksamheten inte 
drar nytta av befintliga IT-lösningar på grund av bristande användarkompetens 
(Leffler & Odelhög, 2001). 

Vidare menar Leffler och Odelhög (2001) att en för låg investeringstakt påverkar 
utvecklingen av produkter och lösningar. Om inte leverantörerna får resurser för 
utveckling av nya lösningar hämmas utvecklingen på marknaden. De riktar då 
uppmärksamheten och satsningar åt andra branscher än sjukvården. Det uppstår en 
eftersläpning i utvecklingen utan en fungerande marknad av IT-stöd och det behövs 
en utveckling av såväl produkter som leverantörer. Leffler och Odelhög (2001) menar 
dock att hälso- och sjukvården har ett ansvar att förmedla behoven då en aktiv 
styrning medför en mer riktad produktutveckling. Det kan också vara så att 
leverantörsmarknaden behöver förnyas och vitaliseras så att nya aktörer med nya 
idéer kan etableras.  

Enligt Arnesjö och Karlberg (1997) finns det många olika datorbaserade 
vårdinformationssystem av växlande kvalitet vilka ofta har utvecklats av systemerare 
och programmerare som saknar vårderfarenhet. Den vårdpersonal som de samarbetar 
med har istället bristfälliga IT-kunskaper. Hälso- och sjukvården behöver personer 
med erfarenhet från båda områden för att kunna välja bra IT-verktyg för den egna 
verksamheten.  
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Leffler och Odelhög (2001) påpekar slutligen att samverkan har många fördelar i 
stället för att var och en söker nya lösningar. Olika landsting har olika sätt att förnya 
sig vad gäller IT och därför har de olika nulägen, handlingsutrymmen och 
beslutssituationer men dessa faktorer hindrar inte att de landsting som prioriterar 
arkitekturfrågorna går först och blir normerande för andra. Kajbjer och Lundmark 
(1997) påpekar att det kommer att krävas stora gemensamma insatser från samtliga 
aktörer inom hälso- och sjukvård under de närmaste åren för att kunna nå 
standardiseringens stora potentiella fördelar. De framtagna standarderna ska 
möjliggöra kommunikation av patientinformation utan att begränsa vårdpersonalens 
professionella yrkesutövning eller begränsa deras möjligheter att planera och 
dokumentera sitt arbete. 

 

2.3 Mobila datorstöd 
Ett mobilt datorstöd kan stödja både informations- och kommunikationsprocessen om 
lämplig infrastruktur finns tillgänglig. Lämplig infrastruktur kan vara ett lokalt 
nätverk med trådlös kommunikation. Användande av mobilt datorstöd inom hälso- 
och sjukvård ger stora möjligheter att lösa problem med tillgång till information och 
behov av kommunikation (Ammenwerth, Buchauer, Bludau & Haux, 2000).  

Vidare skriver Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000) att den generella 
fördelen med mobilt datorstöd är att den möjliggör tillgång till relevant information. 
Relevant information för vårdgivare inom hälso- och sjukvård kan vara allmän 
information som diagnoser och läkemedelsregister, eller medicinsk vetenskap som 
medicinsk litteratur och medicinska databaser. Ett annat exempel på relevant 
information i detta sammanhang är elektroniska patientjournaler. Ytterligare en fördel 
med mobilt datorstöd, som till exempel kan vara en handdator, är att patienterna kan 
få information om behandling direkt istället för att behöva vänta flera veckor för att få 
träffa en specialist (Larkin, 2001). 

Enligt Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000) kan en mobil dator 
förflyttas mellan många olika platser och flera användare kan nå samma information 
samtidigt. Det mobila datorstödet möjliggör även tillgång till information direkt hos 
patienten. I motsats till den stationära datorn kan inte den mobila datorn anslutas 
permanent till nätverket på sjukhuset med en nätverkskabel. Det krävs dock en 
temporär anslutning för att nå den information som krävs. Det är möjligt med såväl 
synkron, som asynkron, integrering av mobila datorstöd enligt Ammenwerth, 
Buchauer, Bludau och Haux (2000). Synkron integrering innebär att mottagarens och 
sändarens klockor är synkroniserade. Asynkron integrering innebär att mottagarens 
och sändarens klockor är oberoende av varandra (Halsall, 2001). 

Synkron integrering ger möjligheten att nå data från sjukhusets informationssystem 
online, men då krävs det att det finns ett trådlöst lokalt nätverk tillgängligt, vilket 
arbetar med infrarött ljus eller radiovågor. För att underlätta en sådan konstruktion bör 
den mobila datorn och de stationära datorerna arbeta med samma operativsystem och 
applikationsprogram enligt Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000). 
Fördelarna med synkron integrering är att data kan överföras direkt i båda riktningar. 
Det behövs därmed inte lagras någon data i den mobila enheten och redundans och 
uppdateringar då ny information lagts till kan undvikas. Tillgång till kunskap som inte 
förändras så ofta, som till exempel medicinska databaser, kan realiseras med hjälp av 
minneskort (Ammenwerth, Buchauer, Bludau & Haux, 2000).  
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Asynkron integrering är det alternativ som kan användas då det inte är möjligt med 
synkron integrering. Vid asynkron integrering kan data endast överföras då den 
mobila datorn är ansluten till en arbetsstation eller direkt till nätverket. För att föra in 
ny information om en patient krävs först en anslutning till en arbetsstation eller direkt 
till nätverket där data om patienten hämtas till den mobila datorn. Därefter kan ny 
data lagras in i den mobila datorn och ny anslutning till en arbetsstation eller direkt till 
nätverket krävs för att lagra in den nya informationen i systemet (Ammenwerth, 
Buchauer, Bludau & Haux, 2000).  

Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000) säger vidare att en asynkron 
integrering är mer kostnadseffektiv eftersom det inte krävs något trådlöst LAN då det 
vanliga nätverket kan användas istället. En annan fördel som författarna nämner är att 
den mobila datorn arbetar oberoende av ett nätverk och är därmed mer stabil. Att 
beakta är dock att asynkron integrering är enbart ett alternativ då samma data används 
av endast ett fåtal användare vid samma tillfälle och det får inte gälla tidskritisk 
information. Synkroniseringen av informationen i den mobila datorn och den 
stationära datorn är svårare och mer mödosam vid asynkron integrering jämfört med 
synkron integrering eftersom varje användares mobila dator måste synkroniseras och 
det finns då risk för att användarnas information inte är den färskaste. Är det många 
användare som arbetar med samma data sker ändringar oftare i informationen. Är det 
tidskritisk information som behandlas måste uppdateringar ske utan fördröjning vilket 
inte är möjligt då asynkron integrering används (Ammenwerth, Buchauer, Bludau och 
Haux, 2000). 

 

2.3.1 Handdatorns användningsområde 

En typ av mobilt datorstöd är handdatorn. British Educational Communications and 
Technology agency (2001) definierar handdatorn som små mobila enheter vilka 
erbjuder data- och informationslagring och åtkomst av densamma. De ska vidare vara 
lätta att använda och bära. Enligt Boone, Buchanan, Jones, Marsden och Mohd-Nasir 
(1999) blir användandet av handdatorer allt mer populärt. Det talas om att alltid bära 
med sig kontoret och även privat information med hjälp av handdatorn.  

Handdatorn kan användas i många olika sammanhang skriver ISE Data (2001). 
Exempelvis använder sälj- och servicekårer, transportbranschen, detaljhandeln och 
industrin sig av handdatorer. Vanliga användningsområden är in- och utleverans, 
plockning av order och inventering. Med hjälp av handdatorn blir den information 
som registreras mer korrekt och datafångsten går snabbare vilket gör investering i 
handdatorer såväl tids- som kostnadsbesparande. Enligt Myrén (2002) kan det vara 
svårt att räkna vinsten i kronor. Det kan däremot vara affärskritiskt att kunna ta emot 
eller skicka ett viktigt e-postmeddelande utanför kontoret vilket kan ge osynliga 
vinster. Enligt Myrén (2002) gör handdatorn användaren mer mobil vilket i slutändan 
ökar effektiviteten. 

Enligt Erlandson (2000) ska handdatorn fungera som datorns förlängda arm när 
arbetet kräver att användaren förflyttar sig. Det går till exempel att föra över kalender, 
adressbok och "att-göra"-listan till handdatorn genom att synkronisera handdatorn 
med pc:n. Allt blir samlat på ett ställe istället för att använda en filofax och kom-ihåg-
lappar. Efter att ha synkroniserat handdatorn med pc:n via en dockningsstation kan 
användaren ta med sig information och läsa den oavsett vart denne befinner sig. Vid 
resor kan uppdaterad information hämtas med hjälp av den infraröda port som finns 
på handdatorn och en mobiltelefon (Erlandson, 2000). 
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Andersson och Fredh, (2001) beskriver hur ett större företag numera använder sig av 
handdatorer till bland annat e-post, kalender, mötesbokning och lokalbokning. De 
menar att den interna effektiviteten har förbättrats främst på grund av att lokal- och 
mötesbokning har underlättats i och med införandet av handdatorer. Användarna kan 
lättare hålla ordning på den personliga arbetssituationen med hjälp av det program 
som används i handdatorn vilken gör att information finns lätt tillgänglig för 
användaren. 

Även i utbildningssyfte inom hälso- och sjukvård är handdatorn ett utmärkt verktyg 
skriver Larkin (2001), men tillägger också att i praktiken har inte användandet slagit 
igenom ännu. Vårdgivarna har lärt sig att vårda patienter på ett visst sätt och 
handdatorn måste passa in i arbetsflödet. Datorn får inte innebära en extra 
arbetsuppgift och inte heller komma emellan läkaren och patienten.  

Att använda trådlös kommunikation till mobila datorstöd, till exempel handdatorer, 
öppnar nya möjligheter. Att använda handdator anses mer seriöst idag än för några år 
sedan skriver Larkin (2001). Då skrevs många noteringar på lappar som förvarades en 
stund i fickan för att förhoppningsvis föra in noteringarna i patientjournaler vid senare 
tillfälle. Idag använder samma vårdgivare handdatorer till sin hjälp, de kan gå tillbaka 
flera månader och få information om enskilda patienter eller behandlingar. Med hjälp 
av trådlös kommunikation ges tillgång till en mängd information oavsett var och när 
vårdgivaren behöver tillgång till den (Larkin, 2001). 

Sammanfattningsvis säger Ammenwerth, Buchauer, Bludau och Haux (2000) att ett 
mobilt datorstöd som ska användas för mobil kommunikation ska vara liten, lätt att 
använda och vara utrustad med batterier som varar länge. Om det mobila datorstödet 
ska användas för informationsprocesser krävs det istället en relativt stor skärm och bra 
verktyg för inmatning av data. Ett dilemma vad gäller dessa krav är ofta att skärmen 
är för liten och datorn är för stor. 

 

2.3.2 Ett utvecklingsprojekt av mobilt datorstöd för hälso- och sjukvård 

Bedside är ett vårddatorstöd som utvecklades för att stödja hanteringen av läkemedel i 
sluten vård och för att kunna fånga in data i det dagliga arbetet på vårdavdelningar. 
Utvecklingsarbetet startade 1991 som ett samarbetsprojekt mellan landstingen i 
Stockholm, Uppsala och Halland samt leverantörerna WM-data, PS-data och L-data. 
Fyra avdelningar på olika sjukhus ställdes till förfogande för krav och testverksamhet. 
Resultatet av arbetet kan ses som en systemprototyp med ett förslag på en 
kravspecifikation och lösning av de tekniska kraven på mobila datorer och trådlös 
kommunikation (Engdahl, 1997). 

Att få informationsflödet i den dagliga vården att fungera mer effektivt och underlätta 
såväl omvårdnadsarbete som det medicinska beslutsfattandet var huvudtanken med 
Bedside enligt Sågänger och Utbult (1998). Med hjälp av Bedside ska hela 
vårdkedjans arbetscykel kunna hanteras av vårdpersonalen. Allt från ordination, 
förberedelse, genomförande och resultat till eventuell ny ordination. All information 
samlas i ett cardex, en slags mapp som är hjärtat i arbetet på en sjukhusavdelning, 
vilken inte är så lätt att få tillgång till för att hämta eller lämna information. De olika 
värden som samlas in kring en patient skrivs ofta på lappar som förvaras i fickor hos 
personalen tills de kan skriva in dem i cardex. Ibland glöms det bort och rätt 
information nås inte vid rätt tillfälle, vilket kan leda till felaktiga beslut, misstag och 
onödiga fördröjningar. Bedside hjälper till med möjligheten att skriva in rätt värden 



 2 Bakgrund 

 13 

direkt och läkarna kan sedan själva hämta den information de behöver för att fatta sina 
beslut (Sågänger & Utbult, 1998). 

Ett exempel på användningsområde för Bedside är enligt Sågänger och Utbult (1998) 
vid tillfällen då en undersköterska tar blodtryck och puls på en patient. Hon kan efter 
utförd undersökning registrera värdena direkt in i den penndator hon bär med sig. 
Penndatorn är kopplad till avdelningens gemensamma dator som fungerar som server. 
På liknande sätt kan läkaren skriva in ordinationer direkt vid ronden istället för att 
notera dem i journalen efter ronden. All information fångas upp direkt vid källan och 
de som behöver informationen har tillgång till den omedelbart. 

Vidare skriver Sågänger och Utbult (1998) att erfarenheterna av Bedside har 
dokumenterats i liten omfattning. En orsak kan vara att under ett flertal år sades det att 
den snart var färdig, men så blev inte fallet och många tappade därmed intresset för 
projektet. Det dök också upp oväntade problem. Mot slutet blev det bland annat 
tekniska problem med radioförbindelsen mellan penndatorerna och avdelningsdatorn. 
Dessa penndatorer var grunden för att ett datorstöd vid sängkanten skulle bli 
verklighet. Bedside blev också dyrare än det var tänkt, vilket troligtvis skrämt iväg en 
del köpare då det rådde spartider inom hälso- och sjukvården. Kravspecifikationen 
hade också olika fokus under den långa utvecklingstiden. Ibland var fokus på ett 
omvårdnadssystem för sjuksköterskorna och undersköterskorna, ibland skulle Bedside 
främst vara ett läkarsystem för läkemedelsordination (Sågänger & Utbult, 1998). 
Sedan sommaren 1996 är projektet upplöst och resultatet ägs sedan dess av parterna 
var för sig (Engdahl, 1997). 

 

2.4 Beslutsfattande inom vården 
Enligt Lundh, Montgomery och Waern (1992) kräver beslutsfattande integrering av 
information gällande sannolikhet och värden som är förknippade med tänkbara 
konsekvenser av olika handlingsalternativ. Människan har en begränsad förmåga att 
samtidigt hantera mycket information vilket ofta situationen kräver. 
Informationsintegreringen måste anpassas till vår kognitiva begränsning, därför bör en 
beslutsfattare få ett maximalt tydligt underlag och en tydlig bild av vilket alternativ 
som är bäst.  

Människan kan endast aktivt uppmärksamma en informationskälla i taget eftersom 
den medvetna uppmärksamheten har klara kapacitetsbegränsningar (Shiffrin & 
Schneider, 1977, i Lundh, Montgomery & Waern, 1992). Det finns också 
begränsningar för mängden information som samtidigt kan rymmas i korttidsminnet, 
7 + 2 meningsfulla enheter är vad människan klarar av (Miller, 1956, i Lundh, 
Montgomery & Waern, 1992). För att fatta beslut eller för att göra en bedömning på 
kort tid kan människan normalt ta hänsyn till cirka fem faktorer (Nystedt & 
Magnusson, 1972; Slovic, 1972, i Lundh, Montgomery & Waern, 1992).  

Detta gäller även personer med professionell utbildning som till exempel läkare. Fall 
där läkare endast har tagit hänsyn till fyra faktorer finns eftersom de har stora 
kunskaper inom sitt område och därmed har de tillgång till kognitiva scheman i sitt 
långtidsminne (Magnusson, Nystedt, Sundh & William-Olsson, 1976, i Lundh, 
Montgomery & Waern, 1992). Dessa scheman används för att karakterisera givna 
situationer i ett svep då de innehåller lagrad information som matchar den aktuella 
situationen. Förmågan att simultant beakta olika faktorer ökar i takt med kunskap, 
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men denna ökade förmåga gäller enbart information som är välbekant för 
beslutsfattaren (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). 

 

2.4.1 Medicinska beslutsstödssystem 

Frågan om hur datorer skulle kunna stödja den diagnostiska processen har varit 
intressant ända sedan datorer började användas överhuvudtaget. I slutet av 1950-talet 
skrevs den första vetenskapliga artikeln i detta ämne. Endast några år senare kom den 
första prototypen med någorlunda bra prestanda. Det fanns dock många tekniska 
problem att lösa och det krävdes mycket arbete med att övertyga kliniska kollegor om 
möjligheterna med datorer som hjälp (Wigertz, 1996). 

Medicinska beslutsstödssystem (MDSS) eller kunskapsbaserade system är enligt 
Wigertz (1996) resultatet av forskning inom artificiell intelligens (AI). AI innefattar 
bland annat utveckling av expertsystem där kunskap från experter, publikationer av 
olika slag och databaser samlas i ett system. All den lagrade kunskapen blir regler 
eller fakta i en kunskapsdatabas. Systemet kan sedan hämta information ur 
kunskapsdatabasen för att tillsammans med den information användaren bidrar med 
kunna dra olika slutsatser eller visa valda hypoteser (Arnesjö & Magnusson, 1997). 

Enligt Wigertz (1995) använder sig de kunskapsbaserade systemen av datatekniken på 
ett sätt som skiljer sig från konventionell data- och informationsbehandling. Syftet 
med denna typ av system är att lösa problem eller utföra uppgifter som vanligtvis 
fordrar mänsklig intelligens och förmåga. Målsättningen i ett kunskapsbaserat system 
är att representera sammanhang genom att lagra begrepp på ett sådant sätt att de kan 
tolkas och bearbetas av såväl datorn som människan. En utmärkande karaktär hos 
kunskapsbaserade system är den explicita separationen av data, kunskap och 
procedurer som kontrollerar och slutför slutsatsdragningen. 

Insamling av kunskap är en process då experter inom olika områden delger sin 
kunskap eller förmedlar litterär kunskap till datorsystemet. Antingen anlitas en person 
som är förtrogen med de tekniska delarna av grundsystemet, ofta kallad 
kunskapsingenjören, eller så matar områdesexperterna in fakta och beslutsregler 
själva. Ett starkt intresse för processen att samla in kunskap och lagra den i 
kunskapsbasen har väckts i och med utvecklingen av kunskapsbaserade expertsystem 
(Wigertz, 1995). 

Kunskapsbasen är kärnan i varje expertsystem och de har strukturerats på ett sådant 
sätt att datorn tillåts dra slutsatser grundade på medicinska data. Ett medicinskt 
expertsystem eller beslutsstödssystem kan ge kritik, stödja inlärning eller ge 
konsultation inom olika medicinska tillämpningsområden (Wigertz, 1996). Ytterligare 
två typer av kunskapsbaserade system är textbaserade och datadrivna system. 

Wigerts (1996) menar vidare att dessa tidiga system var fokuserade på att stödja 
medicinsk diagnostik, vilket inte är fallet under senare år. Mer insikt har nåtts att det i 
många enkla och triviala fall glöms bort viktiga saker och att det behövs påminnelser 
för att inte förbise betydelsefull information. Mer och mer talas det om att ett viktigt 
användningsområde för medicinska beslutsstödssystem är att ge stöd för 
patienthandläggning. 
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Några typer av lämpliga handläggningssystem är enligt Wigertz (1996): 

• Datadrivna påminnelser - någon händelse som ger anledning till nya 
överväganden vad gäller patienten 

• Beslutsstöd i samband med läkemedelsförskrivning - läkaren kan få 
information på skärmen om föreslagen dos eller läkemedlet i sig är tveksamt 
till just denna patient  

• Stödsystem för interaktiv DRG-klassificering - med hjälp av väldefinierade 
termer för observationer, diagnoser och bättre möjlighet att gradera 
sjukdomars svårighetsgrad kan dessa system utvecklas och vara till nytta för 
att bedöma sjukvårdskostnader och planera ekonomiskt 

 

Enligt Wigertz (1996) har frågan om hur medicinska beslutsstödssystem bör utformas 
diskuteras bland annat inom ämnesområdena kognitiv vetenskap och socialpsykologi. 
Systemen måste anpassas bättre till användarens arbetssituation, behov av stöd för 
beslut samt egen förmåga och egenskaper. Wigertz (1996) menar vidare att systemen 
bör utvärderas i sin rätta användningsmiljö, inte enbart vad gäller tekniska aspekter, 
utan även vilken inverkan och nytta användarna, patienterna och sjukvårds-
organisationen kan ha av systemet. Det är också viktigt att systemen utvärderas under 
hela livscykeln och särskilt under uppbyggnaden av dem. Vetenskaplig och beprövad 
erfarenhet utvecklas ständigt och därför är det viktigt att beslutsstödssystem blir 
föremål för kontinuerlig översyn och uppdatering. 

 

2.5 Nyttan med IT i vården 
Enligt Gratte (1996) finns det fem goda skäl för datorer i vården. Ett av skälen är: 
"Rätt information vid rätt tillfälle" (Gratte, 1996, s. 12). Att lagra information för att 
sedan inte kunna komma åt den då det behövs är tämligen meningslöst. Datorer kan 
hjälpa till med åtkomst av relevant information vid rätt tillfälle. Många personer kan 
komma åt samma information samtidigt via datorer, vilket inte är möjligt om all 
information lagras i pärmar eller böcker vilket begränsar åtkomst till ett visst antal 
användare. 

Ett annat skäl som anges är "Bättre resursutnyttjande" (Gratte, 1996, s.12). Det finns 
en mängd olika resurser att tillgå inom vården som till exempel lokaler, tider för olika 
undersökningar eller behandlingar och personalens arbetstider. Datorer kan ofta hjälpa 
till att utnyttja dessa resurser på ett effektivare och enklare sätt än då det sköts 
manuellt (Gratte, 1996). 

Vikten av tillgång till rätt information vid rätt tillfälle stöds även av Sågänger och 
Utbult (1998). Om informationen finns i bokhyllor eller på anslagstavlor är den inte 
tillgänglig på samma sätt som om den finns i en dator. I en dator är informationen 
ständigt närvarande och med sökverktyg kan användaren på ett enkelt sätt leta sig 
fram till den information som sökes.  

Enligt VISI-projektet (2001) är tillgängligheten av relevant information, i rätt form, 
vid rätt tillfälle på ett säkert och enkelt sätt, av stor betydelse då det gäller att ge den 
kunskap som krävs åt vårdgivarna för att de ska kunna använda sin kompetens till att 
lösa komplexa och svåra problem på bästa sätt. Ammenwerth, Buchauer, Bludau och 
Haux (2000) skriver i sin artikel att medicinsk personal skulle ha stor nytta av att 
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komma åt information snabbare och att kunna göra det direkt hos patienten. De anser 
att den största fördelen med ett mobilt datorstöd är just tillgång till relevant 
information oavsett var användaren befinner sig. Relevant information är enligt 
författarna inte enbart generella informationskällor som diagnoskataloger, 
läkemedelslistor, medicinsk litteratur och medicinska databaser utan även 
elektroniska patientjournaler. Möjligheterna för vårdgivarna att kunna kommunicera 
oavsett var de befinner sig torde leda till bättre samarbete och förbättrad vårdkvalitet. 
Tillgång till viktig information om patientens tillstånd direkt hos denne sparar såväl 
pengar som tid och höjer vårdkvaliteten avsevärt (Byttner, 2002). 

Vid akutsituationer är många av funktionerna i handdatorn värdefulla eftersom den 
ger omedelbar tillgång till information menar Ludvigsson (2002). Det finns ett enormt 
programurval och möjligheten att få uppdaterad information via handdatorn är mycket 
värt. Den stationära datorn har inte samma användningsområde menar Ludvigsson 
(2002). Få bär med sig en stationär dator, vilket är möjligt med en handdator. Den kan 
stoppas i rockfickan och användas oavsett var användaren befinner sig. 

Dahlgren, Lundgren och Stigberg (2000) beskriver tre begrepp som förekommer ofta 
vid styrning inom vården: vårdkvalitet, vårdtider och kostnader. De beskriver också 
följande relevanta samband: Att ha tillgång till bättre information leder till bättre och 
snabbare processer vilket i sin tur leder till bättre vårdkvalitet och lägre kostnader. 
Nyttan med att använda IT i vården leder i förlängningen till ökad livskvalitet för 
patienterna, vilket är huvudmålet med IT-satsningar i vården. 

Enligt Arnetz (1998) kan integrerade IT-system med information som är skräddarsydd 
till olika yrkesgrupper och anställda bidra till säkrare vård och mindre 
informationsstress för vårdgivarna. Dessutom talar det för att enhetlig information når 
ut till avsedd personal, en förvrängning av informationen förhindras vilket är lätt om 
den förs genom organisationen. Wigertz (1995) menar att ett modernt vård-
informationssystem som dessutom innefattar medicinskt beslutstöd kan höja kvalitén 
på vården då det kan ge påminnelser i stressade situationer och kan främja 
kostnadseffektivt handlande. 

Ytterligare nytta som skulle kunna nås med datorstöd i vården är att patienten kan ta 
del av hur en undersökning kommer att gå till via instruktionsfilmer för vissa typer av 
behandlingar. Läkaren eller sjuksköterskan kan på så sätt tydligt visa patienten hur en 
provtagning eller undersökning går till (Sågänger & Utbult, 1998). Petersson (1998) 
menar att IT även kan användas till läkarnas fortbildning genom att de, oberoende av 
tid och rum, kan få tillgång till uppdaterad information och kan jämföra trender inom 
sitt eget specifika yrkesområde.  

Fördelarna med ett mobilt datorstöd i form av en handdator är att den är så lätt att bära 
med, den startar omedelbart, den är billigare än en stationär dator och den är enkel att 
använda enligt British Educational Communications and Technology agency (2001). 
Även Ludvigsson (2002) talar om fördelar med handdatorn som bland annat är 
sökbarheten och den automatiska säkerhetskopieringen då all information även finns 
på den stationära datorn. Han påpekar även att handdatoranvändaren kan skydda 
uppgifterna i handdatorn på ett annat sätt än ägaren av en pappersalmanacka genom 
att spärra den med lösenord. Vidare skriver Ludvigsson (2002) att risken för 
avskrivningsfel minskar vid direktinmatning av data i handdatorn, dessutom minskar 
risken att papper försvinner. 

Att använda sig av IT kan underlätta i många situationer, men det är inte IT i sig eller 
den information som fås ur systemet som är det intressanta, utan de effekter det 
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slutligen leder till vid användning av systemet (Lagerstedt & Wittbom, 1997). 
Läkarna kan få hjälp av systemen att upptäcka vad de inte kan och hur mycket det 
finns kvar att lära. Patienterna kan dra nytta av detta genom att läkarna upptäcker att 
deras kunskap kan växa med hjälp av den kunskap som erbjuds i datorsystemen 
(Ridderikhoff & van Herk, 1999). 

 

2.6 Begränsningar och risker med IT i vården 
Enligt Gratte (1996) ska den information datorn presenterar enbart vara ett underlag 
som varje enskild vårdgivare måste värdera och bedöma i varje situation. Den 
information som görs tillgänglig via en dator får endast ses som ett beslutsgrundande 
underlag eftersom datorn endast kan presentera faktakunskaper, kunskaper som 
exempelvis kan förvärvas genom föreläsningar och litteraturstudier. I detta 
sammanhang kan journaldata ses som faktakunskap. Den kunskap som kallas 
förtrogenhetskunskaper är nog så viktig inom hälso- och sjukvård eftersom denna 
kunskap endast kan förvärvas genom erfarenheter, bland annat genom att lära av 
andra. Gratte (1996) säger också att ett införande av datorstöd till vårdgivare inte får 
leda till en övertro på data. En annan viktig åsikt att ha i åtanke enligt Ammenwerth, 
Buchauer, Bludau och Haux (2000) är att ett mobilt datorstöd inom vården inte får 
ersätta den direkta kontakten med patienter eller kollegor. 

Det finns olika klassificeringssystem där varje diagnos ges ett nummer. Dessa 
diagnosnummer kan i vissa datorsystem användas för att få förslag på behandling och 
medicinering. Om tillgång till utredande och behandlande information består av en 
form av beslutskoder är det viktigt att endast se datorstödet som hjälp. Två patienter 
med samma diagnos kan ha helt olika sjukdomsbild, därför bör vårdgivaren vara 
försiktig med användandet av datasystem där underlaget grundar sig på slutsatser och 
förslag på diagnoser (Gratte, 1996).  

Även Wigertz (1996) menar att kunskapsbaserade system och speciellt 
beslutsstödssystem bör uppfattas för vad de är och deras syfte. De är inte system som 
fattar beslut, utan system som ger stöd för beslut. Användaren måste fortfarande ta sitt 
eget beslut och ansvar då råd från systemet tillämpas för eventuella åtgärder 
beträffande patienten. Ivarsson (2000) påpekar också att det finns en fara med 
användandet av säkerhetssystem som varnar läkaren vid fel ordination av läkemedel 
till exempel. Det kan bli så att människan litar för mycket på tekniken och då finns 
ingen vinst med ett sådant system. Vinsten nås med dubbleringen människa och 
maskin. 

Tillgänglighet av information via datorer ökar sårbarheten eftersom informationen blir 
mer lättflytande och lättare kan komma på avvägar (Sågänger & Utbult, 1998). Att 
samla allt för mycket av en organisations kompetens i IT-systemen ökar också 
sårbarheten om det inte samtidigt sker en behovsinriktad kompetensutveckling av 
personalen (Arnetz, 1998). För att göra nyttan av IT-stöd så stor som möjligt måste 
alla medarbetare inom hälso- och sjukvården se över sina arbetssätt och 
grundläggande utbildning måste ges för att lära sig det nya systemet (VISI-projektet, 
2001). 

Enligt Petersson och Rydmark (1996) måste tillförlitligheten vara mycket hög då 
elektronik används fullt ut. Det får inte förekomma driftsavbrott någon gång under 
dygnet. Hänsyn måste också tas till de stöldrisker som uppstår av såväl apparatur som 
av den information som finns lagrad. Även Arnetz (1998) skriver att det krävs 
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fungerande kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingssystem som också inbegriper 
den tekniska sidan och inte minst IT-systemen eftersom en ökad användning av IT i 
vården ökar riskerna för misstag och missöden. Om det finns felaktigheter i IT-
systemen kan det leda till felaktiga analyssvar som är svåra att upptäcka. Det är även 
viktigt att utbilda den personal som ska använda den nya tekniken och att teknikens 
tillförlitlighet finns dokumenterad innan den börjar användas (Arnetz, 1998).  

IT kan också innebära problem vad gäller öppenhet och begränsad insyn enligt 
Petersson och Rydmark (1996). IT kan verka hotfull på grund av den utmanande 
öppenheten och dess spridningseffekt eftersom IT kan ge en stor genomslagskraft för 
att sprida såväl bra som dålig information. Avsändaren kan gömma sig bakom sin e-
postadress för att skriva av sig, vilket kan upplevas som anonymt då varken ljud eller 
bild förekommer i den typen av kommunikation.  

Då mobila datorstöd som till exempel handdatorer används finns vissa risker, 
begränsningar och nackdelar med dessa. Enligt British Educational Communications 
and Technology agency (2001) är nackdelarna med handdatorer att de är begränsade i 
sin funktionalitet jämfört med mer kraftfulla datorer. De är också begränsade vad 
gäller möjligheter att expandera och uppgradera och de har för nuvarande även 
begränsningar kring uppkopplingsmöjligheter. Ludvigsson (2002) anser att skärmens 
storlek är en nackdel. Den är relativt liten vilket medför att användaren ofta tvingas att 
bläddra i större dokument. Applikationer måste anpassas för att passa i en handdator 
vilket de inte alltid gör idag (Byttner, 2002). Det finns också en risk att handdatorer 
hamnar på villovägar vilket kräver att den information som finns i handdatorn 
krypteras och att det krävs inloggning för att nå informationen (Ricknäs, 2002). 

 

2.7 Reflektioner kring bakgrundsmaterial 
Datoriseringen inom sjukvården började på 1960-talet men utvecklingen har inte skett 
i samma takt som inom andra organisationer. Vid mitten på 1990-talet fanns inget 
sjukhus med komplett datorjournalsystem. I nuläget är datorjournalsystemen så gott 
som utbyggda vid vissa sjukhus i Sverige. Den långsamma utvecklingen av system till 
hälso- och sjukvård anses ha flera orsaker. Bland annat är det en komplex verksamhet 
med en språk- och begreppsproblematik med en sådan karaktär och omfattning att 
standardiseringsprocessen gått långsammare där jämfört med andra organisationer. En 
fråga kring detta faktum som beskrivs av flera författare är om det är tvunget att 
standardisera det språk och de begrepp som används inom hälso- och sjukvård? Det 
kanske skulle vara möjligt att bygga en annan typ av informationssystem som kan 
behandla en mer fri språk- och begreppshantering. 

Tillgång till rätt information vid rätt tillfälle är något som ofta påpekas i litteraturen. 
Då personal inom hälso- och sjukvård är mycket mobila är behoven av mobila 
datorstöd också stora. Ett flertal författare poängterar nyttan med att ha tillgång till 
rätt information vid rätt tillfälle, vilket tyder på enighet kring denna nyttoaspekt och 
att den kan ses som en av de viktigaste vinsterna som kan nås med ett införande av 
mobila datorstöd som till exempel en handdator. Den mötesbokning och lokalbokning 
som förenklats med handdatorns hjälp, vilket Anderson och Fredh (2001) beskriver, 
kan i vårdsammanhang jämföras med bland annat bokning av tider för olika 
undersökningar och sängplatser på avdelningar åt patienter. 

Enligt Myrén (2002) kan det vara svårt att räkna vinsten i kronor men att det ändå kan 
vara affärskritiskt att kunna utföra vissa moment med handdatorns hjälp. Han påpekar 
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även att handdatorns mobilitet ökar effektiviteten. Detta kan jämföras med 
vårdverksamheter där det inte handlar om ekonomiska vinster i första hand, utan de 
vinster som kan nås för patienterna genom höjd vårdkvalitet. Det diskuteras även att 
det kan öka patienternas livskvalitet i förlängningen vilket bör anses som det 
viktigaste målet med IT-satsningar inom vården. 

Det tas många viktiga beslut inom hälso- och sjukvård som direkt berör patienten. 
Människans förmåga att beakta olika faktorer vid beslutsfattande är begränsad och det 
förs många diskussioner kring hur ett datoriserat beslutsstödssystem eller 
kunskapssystem skulle kunna hjälpa beslutsfattarna inom hälso- och sjukvård. Detta 
talar för vikten av ökat beslutsstöd framförallt för nyutbildade läkare eftersom de inte 
har tillgång till så stort antal kognitiva scheman kring vårdyrket i sitt långtidsminne.  

Eftersom vårdpersonal är så mobila i sitt yrke verkar det som om ett mobilt datorstöd 
som till exempel en handdator skulle kunna göra stor nytta för att uppnå förbättrad 
tillgång till relevant information snabbt och enkelt då beslut ska tas vad gäller det 
vårdande och diagnostiserande arbetet. Det påpekas dock av ett flertal författare att 
handdatorn och dess informationsinnehåll enbart får ses som beslutsgrundande och att 
det fortfarande är den enskilde läkaren som fattar sitt beslut och ansvarar för det. Det 
tyder på att det är viktigt att ta vara på den erfarenhet som finns dels hos 
beslutsfattaren själv, men inte minst hos äldre mer erfarna kollegor.  

Det diskuteras även risker kring åtkomst av information av obehöriga och inte minst 
vid användande av mobila datorstöd. Dessa kan lätt komma på villovägar vilket 
kräver inloggning och kryptering för att förhindra att känslig information kommer i 
orätta händer. Detta talar för att det är viktigt att utbilda användarna i säkerhetsfrågor 
för att de ska förstå hur de ska hantera känslig information på ett säkert sätt och även 
hur de ska bibehålla säkerheten i de system de använder. 

Det tycks inte varit samma utvecklingstakt av informationssystem inom hälso- och 
sjukvård som inom andra verksamheter men författarnas åsikter tyder på att det finns 
visioner och önskemål om en bättre utvecklingstakt i framtiden. Det kommer dock 
troligtvis att krävas stora insatser från såväl användare som utvecklare för att skapa 
informationssystem för hälso- och sjukvård. Det är långa beslutsprocesser och många 
olika utgångslägen att ta hänsyn till och såväl användarna som utvecklarna skulle 
behöva rikta blickarna mot andra branscher än hälso- och sjukvård för att driva 
utvecklingen framåt. Många av de problem vården ställs inför idag vid utveckling av 
informationssystem har andra verksamheter redan passerat och de erfarenheter det fört 
med sig skulle hälso- och sjukvården kunna dra nytta av vid sitt utvecklingsarbete.  

Hälso- och sjukvården har isolerat sökt egna lösningar istället för att samverka vilket 
resulterat i att alla landsting har olika utgångslägen vid framtida utvecklingsarbete. 
Dessutom finns problem mellan utvecklare och verksamhet då de har bristande 
kunskap om varandras arbeten vilket medfört svårigheter att välja rätt IT-verktyg för 
verksamheten. Detta tyder på bristande kommunikation mellan och inom olika 
verksamheter vilket behöver förändras för att fler ska kunna dra nytta av de 
erfarenheter som dras vid utveckling av olika lösningar. Användarna behöver 
troligtvis även mer upplysning kring vilka tekniska möjligheter och begränsningar 
som finns vad gäller IT-utveckling både inom hälso- och sjukvård men även inom 
andra verksamheter för att de ska kunna ställa krav. Har de inte den kunskapen är det 
svårt att ställa krav som både är riktiga och rimliga.  

Om den kunskap som finns inom och utanför verksamheten tas i beaktande och det 
samverkas mer kan fler dra nytta av de lösningar och idéer som redan finns. Även 
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andra verksamheter än vården bör uppmärksammas då det finns mycket kunskap och 
erfarenheter att ta del av bland andra verksamheter som kommit längre i sin IT-
utveckling än hälso- och sjukvård. 

I detta arbete kommer medicinsk informatik först och främst gälla det utövande 
arbetet och det mobila datorstöd det fokuseras på är handdatorn. I arbetet är de 
beslutsstöd som nämns inte expertsystem utan system som ger tillgång till relevant 
information i form av medicinsk litteratur och olika beslutsunderlag i form av 
klinikens och sjukhuset behandlings- och undersökningsregler. Den nytta och de 
risker, begränsningar och nackdelar som tas upp kommer i huvudsak att beröra det 
vårdande och diagnostiserande arbetet.  

Följande kapitel innehåller en beskrivning av problemområdet och en 
problemprecisering presenteras. Vidare i kapitlet redogörs för arbetets avgränsningar 
och förväntat resultat. 
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3 Problemområde 
Enligt Gratte (1996) växer mängden medicinsk vetenskaplig information oerhört 
snabbt och dagens problem är inte att hitta information, utan att kunna orientera sig 
fram till rätt information i ett snabbt växande utbud. För att en enskild vårdgivare ska 
kunna ha nytta av kunskapsdatabaser i vården måste denne i varje ögonblick ha 
tillgång till relevant information, inte enbart i form av patientjournaler, utan också 
relevanta kunskapskällor för verksamheten (Sahlin, 1997). Vid rätt användning av 
datorer får vårdgivaren tillgång till mer kunskap om sjukdomar vilket leder till bättre 
ställda diagnoser och bättre vård, vilket förmodligen är den mest positiva effekten av 
en datorisering (Gratte, 1996). 

Mikulich, Liu, Steinfeldt och Schriger (2001) redogör i sin artikel för en undersökning 
där 198 läkare provat ett datasystem med medicinska riktlinjer som stöd för sitt 
arbete. 94 % av läkarna tyckte att systemet var användbart för att ge en förbättrad 
kvalitetssäkring. 75 % tyckte att det erhölls höjd vårdkvalitet med hjälp av systemet 
och 68 % av läkarna upplevde stöd av systemet då de skulle ställa diagnos. En slutsats 
som dras av författarna är att den tid det tar för läkarna att lära sig systemet inte är 
något hinder och allt eftersom tekniken förbättras kommer fördelarna med systemet 
troligen inte vara tidsvinst i form av snabbare processer utan snarare möjligheterna att 
använda datorn direkt hos patienten. 

Enligt Landgren (2002) är det konstigt att vården inte har tillgång till mer handfasta 
riktlinjer när det gäller diagnostik och behandling för att kunna begränsa onödiga 
prover och undersökningar. Nörby (2001) påpekar att informationsmängden är ett 
problem och följsamheten till behandlingsrekommendationer ofta är dålig. Landgren 
(2002) skriver vidare att för närvarande pågår ett antal medicinska IT-projekt med 
handdatorlösningar vid olika amerikanska sjukhus. Avsikten är att varje användare ute 
i verksamheten ska ha tillgång till professionell medicinsk information som 
beslutsstöd. Inom den svenska sjukvården finns för närvarande inga större medicinska 
IT-projekt för läkare med koppling till det patientnära arbetet, förutom utveckling av 
datajournaler. Lundbäck (2002) menar att läkare skulle kunna frigöra 50 procent av 
den tid som läggs på annat arbete än direkt patientvård med rätt IT-stöd till sin hjälp. 

Med en handdator kan en läkare bära med sig medicinsk information för att kunna 
använda den snabbt exempelvis vid patientundersökningar (Ludvigsson, 2002). 
Handdatorn är värdefull i synnerhet vid akut handläggning då läkaren inte hinner 
springa till PM-pärmen eller biblioteket och det vore då av värde att ha tillgång till 
svenska medicinböcker i en handdator. Idag är dock tillgången begränsad till svenska 
läromedel som kan överföras till en handdator. Detta tycker författaren är 
överraskande då Sverige håller sig väl framme både vad gäller Internet och data. Hans 
förslag är att gå vidare till universitet och högskolor med de idéer som finns för att 
utveckla program för handdatorer på ett relativt billigt sätt. 

Det är svårt att på ett samlat sätt beskriva hur och till vilka ändamål IT kommer att 
användas i framtidens hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att utarbeta IT-
scenarier för verksamheten för att på lång sikt kunna styra IT-satsningar till de 
områden och tillämpningar där nyttan är störst (Landstingsförbundets IT-råd, 1997). 
Detta stöds även av Gratte (1996) som säger att det är viktigt att försöka beskriva 
troliga och önskvärda konsekvenser av en datorisering. En vision är en bild av hur det 
kan se ut i framtiden och den behöver inte vara mätbar eller konkret. Utifrån visionen 
ställs målen upp vilka utgör konkreta steg på vägen mot vad som är önskvärt att 
uppnå (Lagerstedt & Wittbom, 1997). Ytterligare fördelar av att formulera visioner 
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för framtida användning av IT i sjukvården är enligt VISI-projektet (2001) att då kan 
arbetet gå vidare med hur systemet ska byggas upp ur teknisk synvinkel. 

Troligtvis kan ett införande av datorer såväl förbättra som förbilliga vården men ingen 
har ännu lyckats visa att IT verkligen gör vården billigare och bättre (Gratte, 1996). 
Enligt Timpka (1997) krävs att nyttan tydligt påvisas för att kunna motivera 
fördelarna med ett införande av datorstöd och få användarna engagerade. Det är dock 
inte så ofta någon försökt att granska nyttan och mervärdet med datorisering inom 
hälso- och sjukvård. 

Enligt Ludvigsson (2002) har handdatorn en framtid inom vården och den har flera 
fördelar. Enligt Ammenwerth m.fl., 2000; Gratte, 1996; Sågänger och Utbult, 1998, 
VISI-projektet, 2001 är tillgänglighet av rätt information vid rätt tillfälle av stor 
betydelse för att vårdpersonal ska kunna använda sin kompetens och lösa problem på 
bästa sätt. Eftersom informationsmängderna växer snabbt är det är svårt att hitta bland 
dessa mängder och kunna beakta dess innehåll (Gratte, 1996; Nörby, 2001). 
Ludvigsson (2002) poängterar att den första fördelen med handdatorn är just 
sökbarheten. Personal in hälso- och sjukvård är mobila under sin arbetsdag och 
eftersom ytterligare en styrka med handdatorn är just att den är mobil fokuseras detta 
arbete kring användande av handdator och vilka effekter det kan medföra vad gäller 
arbete med det vårdande och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård.  

 

3.1 Problemprecisering 
Med ovanstående som grund är det av vikt att undersöka och beskriva följande 
frågeställning: 

Vilken nytta, potentiella nackdelar, begränsningar eller risker kan tillgång 
till information via handdatorer innebära vid användande i det vårdande 
och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård? 

 

3.2 Avgränsning 
Det är viktigt att engagera läkare vid datorisering inom hälso- och sjukvård eftersom 
de har en nyckelroll inom vården och de har därmed även en nyckelroll beträffande 
IT-användning enligt Petersson (1998). Studien kommer därför att avgränsas till 
arbetsgruppen läkare inom hälso- och sjukvården. 

 

3.3 Förväntat resultat 
De berörda läkarnas visioner och även reflektioner från någon enhet där datorstöd har 
varit i bruk en tid ska sammanställas i denna rapport. Att fånga visioner från läkarna 
kan ge mål att ställa upp som konkreta steg på vägen mot vad som är önskvärt att 
uppnå. Ett scenario kring hur en handdator kan stödja läkarna i deras arbete är också 
tänkt att utarbetas. Med dessa visioner, reflektioner och scenario som grund ska:  

Arbetet resultera i en beskrivning av nyttan med handdatorer som hjälpmedel för 
läkarnas arbete. Nytta med mobilt datorstöd i vården kan vara: 
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• Åtkomst av relevant information vid rätt tillfälle 

• Förenkling av sökning efter relevant information 

• Tillgång till information direkt hos patienten 

• Alla läkare ges tillgång till samma information samtidigt 

• Snabbare åtkomst av information 

 

Arbetet ska också resultera i en beskrivning av vilka begränsningar, nackdelar och 
risker handdatorerna kan innebära då läkarna använder dem i sitt dagliga arbete. 
Begränsningar, nackdelar eller risker kan vara: 

 

• Övertro på data, för stor tyngd läggs på faktakunskaper, erfarenheter beaktas 
inte i tillräcklig utsträckning 

• Direkt kontakt med patienter och kollegor minskar istället för ökar 

• Det ges inte tillräcklig utbildning för att kunna använda handdatorerna på 
bästa sätt 

• Om driftsstopp uppstår försvinner tillgång till information 

• Felaktigheter i IT-systemen som kan leda till felaktiga beslut 

• Stöldrisker av såväl apparatur, som känslig information 
 

Rapporten ska slutligen kunna visa på om beskrivningarna av nyttan, begränsningar 
och risker stämmer överens med det som beskrivs i rapportens bakgrund eller om 
andra eller ytterligare åsikter kommer fram. Det resultat som framkommer i rapporten 
kan användas till att utarbeta ett antal rekommendationer vilka kan beaktas och verka 
som stöd vid införande av handdatorer åt läkare. IT-satsningar kan då vägledas till de 
områden där de kan göra störst nytta.  

I det följande kapitlet redogörs kort för de metoder som anses lämpliga med hänsyn 
tagen till redovisad problemprecisering. En utförligare redovisning av vald metod 
samt motivering till detta val återfinns också i kapitlet. Slutligen presenteras ett 
upplägg för hela arbetet. 
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4 Metod 
I kapitlet förs en diskussion om möjliga metoder för arbetet med hänsyn tagen till 
tidigare redovisad problemprecisering. Därefter görs en redovisning av vald metod 
samt motivering till valet. Slutligen i kapitlet presenteras hela arbetets upplägg. 

4.1 Möjliga metoder 

Enligt Patel och Davidson (1994) finns ett antal metoder för att samla in information. 
Några av dessa metoder som är möjliga att använda för det här arbetet är dokument, 
dagböcker, intervjuer, enkäter och observationer. Dokument kan kortfattat beskrivas 
som sådan information som nedtecknats eller tryckts. Beteckningen dokument kan 
även gälla filmer, fotografier eller bandupptagningar.  

Vidare beskriver Patel och Davidson (1994) metoden dagbok som en form av 
självrapportering för att samla in information. Med dagbok menas i det här avseendet 
att någon person ombeds skriva kring ämnen som avses att undersökas. Dagbok som 
personen spontant skriver kallas för dokument. 

Intervjuer och enkäter är metoder där information samlas in genom att ett antal frågor 
ställs. Dessa båda metoder har relativt mycket gemensamt då båda är metoder som 
bygger på frågor, men det finns även delar där de skiljer sig åt. Enligt Patel och 
Davidson (1994) är en intervju vanligtvis personlig genom att intervjuaren träffar den 
person som ska intervjuas för att genomföra intervjun, men en intervju kan även ske 
via telefonsamtal. Enkäter förknippas oftast med formulär som förmedlas via post, 
men en enkät kan även genomföras under ledning genom att den person som ska svara 
på enkäten besöks och får fylla i enkäten under besöket. 

Observation är en vetenskaplig metod för att samla in information som rör beteenden 
och skeenden i naturliga situationer. Enligt Patel och Davidson (1994) måste 
observationen såväl planeras som registreras systematiskt. För att observationen ska 
betraktas som vetenskaplig metod får den inte ske slumpmässigt. Vidare beskriver 
författarna observation som en metod vilken ofta används vid explorativa 
undersökningar. Observationen lägger ofta en grund för vidare insamling av 
information med hjälp av andra metoder. Den kan även användas för att komplettera 
information som samlats in med andra metoder.  

 

4.2 Vald metod 
Den metod som valts för att samla in information om problemområdet i det här arbetet 
är intervjuer. Utifrån det preciserade problemet och de avgränsningar som gjorts är 
intervjuer en lämplig metod att genomföra arbetet på för att nå förväntat resultat. 
Arbetet förväntas resultera i ett scenario och därmed krävs frågeställningar med låg 
grad av strukturering vilket innebär att ett maximalt utrymme lämnas åt 
intervjupersonen att svara (Patel och Davidson, 1994).  

Den personliga kontakten är viktig för att kunna diskutera med intervjupersonen om 
tänkbara scenarion och därmed ställs intervjufrågorna heller inte i någon bestämd 
ordning vilket innebär att intervjun har en låg grad av standardisering (Patel & 
Davidson, 1994). Fördelen med intervjuer är att de kan utföras med låg grad av såväl 
standardisering som strukturering för att uppnå förväntat resultat. En enkät kan också 
innehålla frågor med låg grad av strukturering, men intervjuaren har ingen möjlighet 
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att diskutera med intervjupersonen kring frågorna vid en enkätundersökning och 
frågorna måste ställas i samma ordning till alla som deltar i undersökningen. En enkät 
kan alltså inte vara ostandardiserad. Eftersom intervjuerna i den här undersökningen 
ska vara såväl ostandardiserade som ostrukturerade och det är önskvärt med 
diskussion mellan intervjuaren och intervjupersonen är en enkätundersökning inte lika 
fördelaktig att använda som att utföra ett antal intervjuer.   

Det är vidare av stor vikt att intervjupersonen ges möjlighet att fråga om något är 
oklart för att uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt vilket också motiverar för valet 
av intervju. Enkäter ger heller ingen möjlighet till komplettering vilket en intervju gör. 
Vidare är intervju en lämplig metod för att kunna höja graden av motivering hos 
intervjupersonerna vilket en enkätundersökning inte ger möjlighet till.  

En nackdel med intervjuer är dock att det inte ges utrymme till ett så stort antal 
intervjuer som vid en enkätundersökning eftersom intervjuer är mer tidskrävande. Den 
nackdelen vägs dock upp av att bortfallet oftast inte är så stort vid intervjuer som vid 
en enkätundersökning. 

Observationer har valts bort som undersökningsmetod då det på grund av sekretess 
inom verksamheten inte var möjligt att genomföra. Intervjufrågorna utformas istället 
så att intervjupersonen ges möjlighet att beskriva sin arbetsdag och olika situationer 
och händelser. Dagbok valdes bort på grund av hög arbetsbelastning hos 
intervjupersonerna och att det skulle krävas för mycket tid av dem att föra 
anteckningar om sitt arbete.  

Att använda dokument som metod skulle kunna vara relevant för detta arbetes 
problemprecisering som ett komplement till de utförda intervjuerna. Då 
problempreciseringen förväntas resultera i ett framtida scenario är det av vikt att 
använda så aktuell information som möjligt och även att fånga de tänkta användarnas 
visioner. Detta för med sig att dokument inte är en tillräckligt bra metod i 
genomförandet då information i olika dokument snabbt föråldras och de tänkta 
användarnas visioner inte heller finns nedtecknade. Om dokument skulle använts 
som metod i genomförandet skulle frågeställningen ha behövt anta en något 
annorlunda utformning där förväntat resultat skulle kunnat vara en jämförelse mellan 
information i olika dokument och de visioner som framkommer vid intervjuerna.  

Däremot har olika dokument studerats för att inhämta kunskap om och bakgrund till 
problemområdet och den information som inhämtats har på så sätt varit till stöd då 
relevanta intervjufrågor skulle utformas. Det slutliga resultatet kommer att beröra 
information som redovisats i bakgrunden genom att infallsvinklar från andra 
områden än vården också beaktas. 

 

4.2.1 Intervjuer 

Enligt Patel och Davidson (1994) ska till en början syftet med intervjun klargöras. Det 
är viktigt att betona individens roll i att möjliggöra en förändring och att varje individs 
bidrag är av betydelse för undersökningen. I den mån det går kan syftet med 
undersökningen även relateras till individens egna mål. Det ska också klargöras hur 
individens bidrag kommer att användas, om deltagandet är konfidentiellt eller inte. 
Med konfidentiellt menas att endast intervjuaren har tillgång till uppgifter om 
deltagande personer och att ingen annan utomstående kan identifiera vilka som deltagit 
i intervjun. 
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Patel och Davidson (1994) menar vidare att vid intervjuer rekommenderas att 
information till deltagande intervjupersoner ges i flera steg. Först bör ett brev sändas 
ut där syftet med den kommande intervjun och vem som är ansvarig för 
undersökningen klargörs. Det ska också framgå att kontakt kommer att tas för att 
bestämma tid för intervjun. I nästa steg ska intervjupersonerna kontaktas för att få 
fullständig information om intervjun och för att bestämma tid och plats för utförande 
av intervjun. Vid själva genomförandet av intervjun ska intervjuaren dels presentera 
och legitimera sig och dels ge den fullständiga informationen återigen.  

Motivationen hos den person som intervjuas kommer att påverkas ytterligare av den 
personliga stämning som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen under 
själva intervjun. Det är av vikt att visa genuint intresse och förståelse för 
intervjupersonen. Om denne upplevs bli dömd eller kritiserad av intervjuaren kan en 
försvarsattityd väckas hos intervjupersonen (Patel & Davidson, 1994). 

Att genomföra intervjuer ger enligt Ejlertsson (1996) flera fördelar. Några är att 
intervju-undersökningen ger möjlighet till frågor av ett mera komplicerat slag. Vidare 
kan man gå ner mera på djupet genom att ställa följdfrågor. I en intervju kan 
identiteten styrkas och den intervjuade kan ställa frågor om det är något som är oklart. 
Bortfallet är inte lika stort i intervjuundersökningar som i enkätundersökningar och 
man får en bättre kontroll över de skäl som personerna har att inte vilja medverka i 
undersökningen.  

Nackdelar med intervjuer är att personen som intervjuas kan påverkas av intervjuarens 
sätt att ställa frågorna. Känsliga frågor är inte lätta att besvara i en intervju och 
intervjupersonen kan känna press genom att intervjuaren väntar på svar. Han kan 
heller inte kontrollera faktauppgifter under en intervju som han skulle ha kunnat vid en 
enkätförfrågan. De svar som fås vid en intervju blir mer svårtolkade än vid en enkät 
därför att svaren blir olika vid varje utfrågning. Kostnaderna och restiden vid en 
intervju-undersökning kan bli betydande om avstånden är stora (Ejlertsson, 1996). 

 

4.3 Upplägg 
Hela arbetets upplägg har tre delar vilka bygger på varandra.  

Del ett består av följande arbetssteg: 

• Arbetet inleds med litteraturstudier, där bakgrund till och kunskap om 
problemområdet inhämtas.  

• En förklaring av problemområdet och en problemprecisering formuleras efter 
att litteraturstudier utförts. 

• Metoder läses in och den eller de metoder vilka kan vara lämpliga för att nå 
förväntat resultat på frågeställningen presenteras utförligt. 

 

Del två består av följande arbetssteg:  

• Ett urval av lämplig intervjugrupp sker och berörda personer kontaktas. Den 
litteratur som har studerats i del ett av genomförandet lägger grunden till val 
av denna grupp. 

• Då lämplig intervjugrupp valts ut påbörjas utformning av relevanta 
frågeställningar och ett intervjufrågeunderlag skrivs. De litteraturstudier som 
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skett i arbetets första del lägger grunden till relevanta frågeställningar som 
berör problemställningen. 

• Genomförande av intervjuer. Antingen besöksintervjuer eller telefon-
intervjuer beroende på geografiskt avstånd och tidsaspekter. 

• Bearbeta material genom att renskriva intervjuer och placera in svaren i rätt 
frågekategori. 

 

Del tre består av följande arbetssteg: 

• Presentera och analysera det material som framkommit vid intervjuerna utefter 
de frågekategorier som skapats i samband med utformning av 
intervjufrågorna. 

• Skapa ett framtidscenario kring problemområdet utifrån tidigare 
litteraturstudier och bearbetat intervjumaterial. Scenariot ska ge en bild av var 
och hur handdatorn kan användas för berörd grupp i en tänkt framtid. 

• Redovisa de aspekter kring handdatorns nytta, risker, begränsningar och 
nackdelar som framkommit under arbetets gång. Aspekterna kommer att 
kopplas dels till scenariot och dels till det bearbetade intervjumaterialet. 

• Skriva de slutsatser som kan dras utifrån de resultat som framkommit och 
diskutera detta arbete samt eventuella framtida arbete kring problemområdet. 

 

Ett arbete med ovanstående upplägg som utgångspunkt förväntas kunna bidra till svar 
på den tidigare presenterade problempreciseringen. I de kommande kapitlen 
presenteras hur genomförandet skett och det görs en utvärdering. Därefter redovisas 
och analyseras de resultat genomförandet gett. Vidare beskrivs ett framtidscenario för 
att ge en bild av hur handdatorn kan användas i det vårdande och diagnostiserande 
arbetet. Slutligen presenteras de slutsatser som kan dras och därefter diskuteras hela 
arbetet samt förslag ges på framtida arbeten inom problemområdet.
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet vid utformningen av intervjufrågorna att 
beskrivas. Vidare kommer förberedelser inför och genomförande av intervjuerna att 
redovisas. Slutligen i kapitlet redovisas erfarenheter samt en värdering av de 
genomförda intervjuerna.  

 

5.1 Utformning av intervjufrågor 
Det är viktigt enligt Patel och Davidson (1994) att göra noggranna förberedelser inför 
en intervju. Alla delområden måste behandlas så det preciserade problemet blir täckt. 
Det gäller också att vara kritisk mot frågorna och bedöma om de verkligen är 
nödvändiga, alltför många frågor vid en intervju är tröttsamt för såväl intervjuaren 
som för den person som blir intervjuad. 

En intervju bör inledas med neutrala frågor som till exempel de bakgrundsvariabler 
som är av intresse i sammanhanget. Intervjun bör även avslutas med neutrala frågor 
för att intervjupersonen ska få möjlighet att kommentera frågor eller komplettera med 
information som inte kommit med i frågorna. De egentliga frågorna som rör det 
preciserade problemet kommer mellan inledningen och avslutningen (Patel & 
Davidson, 1994). 

I detta arbete har intervjufrågorna utformats enligt tratt-tekniken, vilket innebär att 
intervjun inleds med stora öppna frågor för att så småningom övergå till mer specifika 
frågor (Patel & Davidson, 1994). Intervjun inleddes med frågor om 
bakgrundsvariabler som kön, ålder, arbetslivserfarenhet inom yrket samt vilken klinik 
de arbetar på för närvarande. De fick även kort redogöra för hur en vanlig arbetsdag 
kan se ut. Kön och ålder ansågs vara av intresse för att se om dessa variabler 
påverkade intresset för problemområdet. För att kunna utläsa om visionerna var 
beroende av erfarenhet inom yrket och nuvarande placering var även dessa variabler 
av intresse för undersökningen. En beskrivning av deras arbetsdag var av värde då en 
uppfattning om deras arbetssituation var av vikt för att kunna skriva ett scenario kring 
problemområdet. Därefter utformades till en början frågor som var mer generella 
kring ämnet för att sedan övergå i mer specifika frågor kring problemområdet. 
Intervjun avslutades med några sammanfattande frågor där intervjupersonen fick 
möjlighet att komplettera tidigare svar. 

Enligt Patel och Davidson (1994) är frågornas utformning och karaktär beroende av 
graden av standardisering och strukturering. Vid låg grad av standardisering 
formuleras frågorna under intervjun och de ställs i en lämplig ordning för varje 
intervjuperson. Då intervjun är helt standardiserad ställs lika frågor i samma ordning 
till varje intervjuperson. Helt standardiserade intervjuer används då svaren ska kunna 
jämföras och generaliseras.  

Vidare beskriver Patel och Davidson (1994) att graden av strukturering är beroende av 
vilket utrymme intervjupersonen ges att svara inom. Då en intervju är helt 
strukturerad har intervjupersonen mycket litet utrymme att svara inom och olika 
svarsalternativ kan förutsägas. Vid en ostrukturerad intervju ges intervjupersonen 
istället mycket stort utrymme att svara inom och svaren är därmed svårare att 
förutsäga. Beroende på hur graden av standardisering och strukturering kombineras 
blir det olika typer av intervjuer vilka har olika användningsområden.  
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Intervjufrågorna till både besöksintervjuerna och telefonintervjun har utformats på så 
sätt att de kan ställas i något olika ordning beroende på vad som framkommer under 
intervjun. Frågorna är inte heller exakt lika utformade vid varje intervju. De berör 
olika huvudkategorier av frågeställningar och de intervjufrågor som konstruerades har 
endast setts som ett frågeunderlag för intervjuaren. Intervjun hade därmed låg grad av 
standardisering och frågorna var även ostrukturerade till sin karaktär för att en 
diskussion med intervjupersonen kring det preciserade problemet skulle vara möjligt. 

Vid kombinationen hög grad av standardisering och strukturering är det viktigt att alla 
delområden täcks och att svarsalternativen är relevanta. Då kombinationen låg grad av 
standardisering och strukturering används är det också viktigt att alla delområden 
täcks, men då det ges större utrymme vid själva frågandet behöver inte de enskilda 
frågorna formuleras i förväg. Det räcker då oftast att ha en uppställning med 
frågeområden som ska beröras under intervjun (Patel & Davidson, 1994). Olika 
huvudgrupper med frågeställningar, se  bilaga 1, formulerades för att fungera som ett 
stöd för intervjuaren för att denne på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera att alla 
delområden blir täckta vid intervjutillfället.  

Vidare skriver Patel och Davidson (1994) att vad gäller frågornas formulering bör 
långa frågor, ledande frågor, negationer, dubbelfrågor, förutsättande frågor och 
"varför"-frågor undvikas. "Varför"-frågan kan dock användas som uppföljningsfråga. 
Det är även viktigt att tänka på vilket språk som används, intervjupersonen ska dels 
förstå själva frågans innehåll och dels uppfatta frågan på det sätt som var tänkt. Därför 
bör fackuttryck, svåra och främmande ord, värdeladdade ord där din egen uppfattning 
kommer fram, tvetydiga och oklara ord som "ibland", "ofta", "brukar" undvikas. Vid 
utformning av intervjufrågor inför denna undersökning undveks dessa typer av 
formuleringar i mesta möjliga mån. På grund av intervjuernas låga grad av 
standardisering och ostrukturerade karaktär har dock vissa frågor inte varit optimalt 
utformade enligt ovanstående rekommendationer. 

En pilotstudie bör utföras på en representativ grupp enligt Patel och Davidson (1994) 
för att kontrollera om frågornas utformning ger den information som var avsedd. 
Frågornas innehåll, utformning och antal kan då justeras för att fungera bättre under 
själva undersökningen. Att utföra en pilotstudie på en representativ grupp inför detta 
arbetes intervjuer var inte möjligt på grund av etiska skäl och brist på möjliga 
personer att intervjua. Frågornas utformning har istället diskuterats dels med 
handledare och dels med annan person som var relativt insatt i ämnet. Efter dessa 
diskussioner utfördes vissa förändringar kring frågornas utformning och innehåll och 
det underlag som slutligen användes vid intervjuerna återfinns i bilagorna 2 och 3.  

 

5.2 Urval av intervjupersoner 
Att välja ut vilka individer som ska ingå i undersökningen avgörs i första hand av det 
preciserade problemet (Patel och Davidson, 1994). Om det specificerade problemet 
handlar om en viss grupp individer så är det också dessa individer som ska ingå i 
undersökningen. Om tiden eller ekonomin begränsar val av individer får en så kallad 
tillgänglig grupp användas istället, vilket kanske inte alltid blir det mest fördelaktiga 
valet. De utgör då varken ett fall eller ett stickprov. 

I detta arbete har en tillgänglig grupp använts för att utföra undersökningen gällande 
det preciserade problemet. Denna grupp består av fem AT-läkare vilka arbetar på ett 
medelstort sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Efter avslutad läkarutbildning, 
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som är fem och ett halvt år lång, krävs ett par års tjänstgöring som AT-läkare för att få 
läkarlegitimation. Denna tjänstgöring innebär arbete på olika specialiteter på sjukhus 
och vårdcentraler med eget yrkesansvar, men i underordnad ställning (Westerberg, 
1978). Dessa personer ansågs av rapportens författare som lämpliga deltagare i 
undersökningen eftersom de pilottestar användning av handdatorer som hjälpmedel i 
sitt arbete sedan ett par månader. De har troligtvis många nya tankar kring hur 
handdatorer kan användas i det vårdande och diagnostiserande arbetet eftersom de är 
nyutbildade och inte hunnit arbeta så länge inom yrket ännu.  

Dessutom har en läkare vilken arbetar på ett universitetssjukhus inom 
Stockholmsregionen deltagit i undersökningen. Denna person har cirka två års 
erfarenhet av handdatoranvändning och han har även varit med och utvecklat en 
applikation för handdatorer gällande läkares arbete med diagnoshantering. Det ansågs 
viktigt av rapportens författare att få intervjua någon läkare med längre erfarenhet av 
handdatoranvändning för att få en referens till övriga läkares önskemål och visioner 
kring problemområdet. 

Gruppen bestod totalt av fyra män och två kvinnor varav fem av dessa har likvärdig 
erfarenhet inom läkaryrket, den sjätte deltagaren har längre erfarenhet som läkare än 
övriga deltagare. De är dock alla placerade inom olika kliniker på sjukhusen och har 
därmed hand om olika patientklientel. I kapitel 6 kommer intervjusvaren att redovisas 
och då används benämningen P1, P2 och så vidare. P står för person i det här 
sammanhanget och siffrorna 1-6 står för den ordning personerna intervjuats. Nedan 
ges en kort presentation av deltagande intervjupersoner. 

 

• P1, kvinna, 32 år, arbetat 9 månader av totalt 21 månader som AT-läkare, 
nuvarande tjänstgöring är på kirurgklinik. 

• P2, man, 33 år, arbetat 10 månader av totalt 19 1/2 månader som AT-läkare, 
nuvarande tjänstgöring är på kirurgklinik. 

• P3, man, 31 år, arbetat 9 månader av totalt 19 1/2 månader som AT-läkare, 
nuvarande tjänstgöring är på anestesi. 

• P4, kvinna, 26 år, arbetat 10 månader av totalt 24 månader som AT-läkare, 
nuvarande tjänstgöring är på ortopedklinik. 

• P5, man, 27 år, arbetat 9 månader av totalt 21 månader som AT-läkare, 
nuvarande tjänstgöring är på kirurgklinik. 

• P6, man, 35 år, arbetat 7 år som läkare varav 2 år som AT-läkare, nuvarande 
tjänstgöring är på internmedicin. 

 

5.2 Genomförande av intervju 
Vid samtliga besöksintervjuer har bandspelare använts som stöd för att samla in 
information då intervjuaren ansåg att det skulle vara svårt att fånga all information 
enbart med hjälp av papper och penna. Stödanteckningar har dock förts under 
intervjuerna som extra säkerhet om inspelningen skulle misslyckas. Då intervjuerna 
var standardiserade i låg grad och ostrukturerade till sin karaktär var det dessutom av 
vikt att koncentrera sig på de svar som gavs för att kunna leda intervjun vidare så att 
alla områden blev berörda. Ett frågeunderlag skrevs dock som stöd för intervjuaren, se 
bilaga 2.  
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Vid en av intervjuerna var det inte möjligt att göra en besöksintervju. Dels på grund 
av geografiskt avstånd och dels på grund av att den vinst som eventuellt skulle nåtts 
med en besöksintervju inte ansågs rimlig i förhållande till de kostnader det skulle 
innebära. Därför valde intervjuaren att utföra en telefonintervju med denne deltagare 
istället. Vid denna intervju användes enbart papper och penna för att samla in 
information då det inte var möjligt att banda intervjun. Ett frågeunderlag skrevs som 
stöd för intervjuaren även inför denna intervju, se bilaga 3. Detta frågeunderlag var 
till stor del detsamma som frågeunderlaget för besöksintervjuerna, men hänsyn togs 
till intervjupersonens längre erfarenhet av såväl sitt yrke som handdatoranvändande 
då frågorna konstruerades. 

I samband med att besöksintervjuerna skulle utföras gavs ytterligare information kring 
syftet med undersökningen och vem som ansvarade för denna, samt var resultatet av 
undersökningen kan återfinnas efter att arbetet godkänts. Personen som skulle 
intervjuas gavs denna information dels muntligt från intervjuaren och dels i form av 
ett brev vid själva intervjutillfället, se bilaga 4. Information kring intervjuerna och 
syftet med dem hade även delgetts intervjupersonerna i samband med bokning av 
tider för intervjuerna. 

Inför telefonintervjun informerades intervjupersonen först via e-post och sedan 
muntligt på likvärdigt sätt som vid besöksintervjuerna då tid för intervjun skulle 
bokas. Denna information gavs sedan återigen muntligt vid själva intervjutillfället.  

Alla besöksintervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplats och de beräknades 
ta cirka 60 minuter. Ett par av intervjuerna tog dock något kortare tid än beräknat 
beroende på att svar på vissa frågor blev mindre omfattande. Inledningsvis berättade 
intervjuaren kort om sig själv, syftet med intervjun och överlämnade 
informationsbrevet, se bilaga 4, till intervjupersonen i samband med detta. Samtliga 
besöksintervjuer bandades för att intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på de svar 
som gavs. En bandupptagning kan visserligen påverka intervjupersonens svar enligt 
Patel och Davidson (1994), men eftersom intervjupersonerna använder bandspelare 
för diktering i sitt dagliga arbete ansåg intervjuaren att en bandupptagning inte skulle 
påverka deras svar i så stor utsträckning. Dessutom ansåg intervjuaren att denna inte 
var tillräckligt tränad i att föra anteckningar under en intervju för att fånga 
informationen på ett tillräckligt bra sätt.  

Den telefonintervju som ingick i undersökningen utfördes från intervjuarens 
hemtelefon. Denna intervju beräknades ta cirka 30 minuter eftersom det inte 
förväntades bli så långa diskussioner kring frågorna som vid en besöksintervju. Den 
visade sig dock ta längre tid än beräknat då det blev mer diskussioner än förväntat. 
Även denna intervju inleddes med att intervjuaren berättade kort om sig själv, syftet 
med intervjun och att alla uppgifter skulle bearbetas konfidentiellt. Vid denna intervju 
användes endast papper och penna för att samla in information eftersom 
bandupptagning inte var möjligt att genomföra. Förberedelser gjordes av intervjuaren 
genom att frågorna skrevs ut med gott om utrymme att skriva på vid varje fråga och 
dessutom fanns extra papper att skriva på tillhands om behov skulle uppstå. Intervjun 
renskrevs sedan så snart som möjligt efter avslutad intervju för att på ett korrekt sätt 
kunna fånga så mycket information som möjligt. 

Samtliga utskrifter från besöksintervjuerna har delgetts respektive intervjuperson för 
att de ska kunna validera lämnade uppgifter innan de används i denna rapport. 
Utskriften från telefonintervjun har inte delgetts intervjupersonen på liknande sätt då 
denna intervju skedde i ett betydligt senare skede av genomförandet och därmed tillät 
inte tiden detta förfarande. 
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5.3 Erfarenheter och värdering av intervjumaterial 
Till en början vill intervjuaren tala om denne blivit mycket vänligt bemött av samtliga 
intervjupersoner. Ett flertal av intervjupersonerna har uttryckt att de upplevt det 
positivt att de kunnat delge sin visioner och önskemål genom de frågeställningar som 
använts i intervjun. En erfarenhet från genomförandet av detta arbete är att det 
emellanåt var svårt att minska "rundsnacket" och styra in intervjupersonen på de 
frågor som skulle besvaras. Diskussionerna kring deras arbete gav i och för sig en bra 
bild av hur deras arbete ser ut, vilket också var av värde för intervjuaren då denna ska 
arbeta fram ett scenario kring någon arbetssituation. En annan erfarenhet var att 
eftersom frågeställningarna inte var exakt färdigformulerade före genomförandet av 
intervjun var det emellanåt svårt att ställa frågor som inte var ledande till sin karaktär. 

Vidare har beslutet att använda bandspelare vid besöksintervjuerna varit mycket 
positivt då intervjuaren inte hade kunnat fånga så mycket information med enbart 
papper och penna. Det blev en så naturlig situation som kan begäras trots 
bandspelarens närvaro och det gavs ändå många tillfällen till diskussion kring 
problemområdet. Om enbart papper och penna hade använts hade troligtvis 
intervjuaren varit tvungen att koncentrera sig så på att skriva ner de svar som gavs att 
denne inte kunnat leda intervjun vidare på ett optimalt sätt. Bandinspelningarna var 
till stor hjälp då intervjuerna skulle skrivas ner eftersom viss tid löpte mellan avslutad 
intervju och renskrift av densamma. Vid ett tillfälle utfördes två intervjuer direkt efter 
varandra och det hade varit svårt att skilja allt material åt utan hjälp av bandspelaren 
eftersom det inte går att registrera exakta svar med enbart papper och penna. 

Vid telefonintervjun fanns dock inte möjlighet att använda bandspelare utan 
intervjuaren var istället hänvisad till papper och penna. Till skillnad från då 
besöksintervjuerna utfördes kunde denna intervju renskrivas omgående efter att den 
avslutats vilket bidrog till att informationen ändå kunde dokumenteras på ett 
tillfredsställande sätt. Det visade sig också att det inte var så svårt som intervjuaren 
trodde, att både koncentrera sig på de svar som gavs och att leda intervjun vidare så 
att alla områden blev berörda. Denna intervju tog dock dubbelt så lång tid som 
beräknat dels på grund av att intervjupersonen gav utförliga svar på ett flertal av 
frågorna och dels att det uppstod en diskussion mellan intervjuaren och 
intervjupersonen i allmänhet kring problemområdet vilket naturligtvis också var av 
stort värde för undersökningen. En ytterligare orsak till att intervjun tog så mycket 
längre tid än förväntat var antagligen den väntetid som uppstod mellan vissa frågor då 
intervjuaren skulle dokumentera svaren.  

Vid en av besöksintervjuerna blev det ett avbrott under intervjun då andra personer 
kom in i det rum där intervjun utfördes. Det resulterade i att intervjun fick förflyttas 
till en annan plats som inte var avskild. Dessa faktorer kan ha påverkat frågor och svar 
under denna intervju. Vid en annan besöksintervju krånglade bandspelaren till och 
från, vilket resulterade i att materialet från denna intervju inte blev insamlat så exakt 
som vid övriga besöksintervjuer. Stödanteckningar hade dock förts som extra 
säkerhetsåtgärd vilket var av stort värde då intervjun skulle renskrivas. Dessutom gavs 
denna intervjuperson, liksom övriga intervjupersoner, möjlighet att komplettera sina 
svar då denne fick utskriften av intervjun för validering av lämnade uppgifter. 
Materialet från denna intervju kan trots vidtagna åtgärder ha påverkats av dessa 
faktorer. 
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I följande kapitel återfinns en presentation av insamlat material från genomförandet 
och analyser dels redovisade utifrån de huvudgrupper av frågeställningar som 
återfinns i bilaga 1 och dels som en sammanfattande analys. Materialet analyseras 
dels under varje huvudgrupp och dels som en sammanfattande analys sist i kapitlet. 
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer en presentation av det material som samlats in under 
genomförandet att göras. Redovisningen kommer att ske utifrån de kategorier av 
frågeställningar som de olika frågorna berört. En sammanställning av dessa kategorier 
återfinns i bilaga 1. Efter redovisning av varje frågekategori görs en analys av de svar 
som framkommit. Slutligen i kapitlet återfinns en sammanfattande analys av 
intervjumaterialet. För vidare läsning av de kompletta intervjuerna med frågor och 
svar hänvisas till Kvist (2002). 

 

6.1 Nuläget 
För att fånga hur nuläget ser ut vad gäller informationshantering ställdes frågor till 
intervjupersonerna hur de i nuläget ges tillgång till den information de behöver för sitt 
arbete och deras positiva och negativa aspekter kring detta förfarande. 

P1 svarar att mycket information ges muntligt från äldre och mer erfarna kollegor och 
att mycket information finns i PM-form. Medicinska PM kan enligt L. Glaés 
(Personlig kontakt, 11 februari, 2002), liknas vid en handbok där det står hur olika 
sjukdomstillstånd ska utredas och behandlas. Det finns också mer omfattande 
handlingsplaner i pappersform. De PM som finns är huvudsakligen i pappersform 
ännu, men en databas är under utveckling där varje klinik ansvarar för att lägga ut sin 
del på intranätet. P1 svarar vidare att sedan de börjat pilottesta handdatorn så kan de 
"tanka" över PM:en till den vid de dockningsstationer som finns eller så kan de skriva 
in informationen själva in i handdatorn.  

P2 framför att i nuläget är det en kombination av handdatoranvändning och att leta i 
pärmar för att läsa information i de PM som finns. P2 söker även en del på det intranät 
som finns och på Internet, men det blir mest vid speciella fall. Han har mycket 
information inlagt på sin handdator redan så han använder den i huvudsak. Innan P2 
började använda handdatorn hämtades informationen ofta genom att fråga andra 
kollegor och han letade bland det "kaos" av böcker och pärmar med PM som finns 
tillgängliga. 

P3 svarar att han slår upp i böcker eller läser i PM eller annan tillgänglig skriven 
information. Om P3 vill nå den färskaste informationen gällande något fall söker han 
på webben. P4 svarar att den klinik hon arbetar på har mycket information nerskriven 
i PM-form gällande hur olika åkommor ska behandlas. Det finns även ett kompendie 
med mycket information beskrivet vilket hon bär med sig i fickan. Det är mestadels 
på så sätt som P4 hämtar den information hon behöver för sitt arbete. Vid arbete på 
akuten säger P4 att det finns information i PM-pärmar och böcker men för att få snabb 
tillgång till information frågar hon istället någon mer erfaren kollega. 

P5 anger att den mesta informationen finns tillgänglig i böcker, dels på akuten och 
dels hemma men att det går att söka en del information på Internet också. P5 svarar 
vidare att mycket information ges tillgång till dels muntligt och dels via de PM som 
finns i pappersform. Den muntliga information är vanligtvis information av mer 
praktisk karaktär.  

P6 arbetar på ett annat sjukhus än övriga intervjupersoner och där används 
datorjournal i stor omfattning idag. Han når patientrelaterad information via det 
datoriserade journalsystemet som finns på sjukhuset. Då detta är nytt så finns det 
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ibland även en pappersjournal på patienten. Den mesta röntgeninformationen finns 
tillgänglig i pappersform, men en del finns även i datoriserad form. P6 säger vidare att 
även labsvar är i datoriserad form. Vad gäller undersökningsinformation så finns den i 
pappersform idag. Ordinarie instruktioner och Fass finns i publikationsform och 
beslutsstöd och riktlinjer finns i pappersform. P6 själv använder sin handdator och ett 
program som heter ProHospital för att nå PM från en databas. Han använder även 
Internet för att nå den information han behöver i sitt arbete.  

Då intervjuaren frågar vad intervjupersonerna upplever som bra respektive dåligt med 
det sätt de ges tillgång till information idag svarar P1 att de muntliga instruktionerna 
som ges blir individuella. Han anser att det inte är så bra eftersom det inte ges någon 
klar uppfattning om hur vissa patienter ska behandlas och kollegornas erfarenheter 
spelar in i de svar de ger. P1 säger att det kan vara svårt som ny läkare att få en klar 
uppfattning om på vilka sätt olika saker kan göras då det ges muntlig information och 
att det är viktigt som mindre erfaren att ha tillgång till klara riktlinjer för att kunna 
fatta beslut. P1 säger vidare att det oftast inte finns tid till att leta bland alla papper 
och att hon använder befintliga instruktioner mer nu när hon har tillgång till dem i 
handdatorn. P4 anser att det går snabbt att fråga äldre mer erfarna kollegor och tycker 
att det fungerar bra i allmänhet.  

P1 säger vidare att handdatorn är till stor hjälp eftersom så mycket information nu kan 
bäras med i fickan. Hon har på så sätt ständig tillgång till information. Innan hon 
började använda handdatorn kunde mycket handläggas ändå men nu blir det mer 
exakt. P2 säger i sammanhanget att den information som finns tillgänglig i pärmar 
idag inte alltid går att lita på eftersom de inte alltid blir uppdaterade som de ska. Det 
är ett väldigt bläddrande i böcker och PM som det är idag säger P2 vidare. Han 
påpekar också att det kan vara svårt att hitta och att han efter en stunds letande ofta 
behöver ringa till bakjouren för att få information. Handdatorn är till stor hjälp då den 
information han behöver för sitt arbete nu ges tillgänglig på ett bra sätt vilket många 
uppmärksammat enligt P2. P5 svarar att han upplever informationshanteringen rörig 
idag. Om han har direkt tillgång till de pärmar och böcker som behövs går det bra, 
men ska han leta efter dem blir det omständigt.  

P6 säger att allting alltid kan bli bättre, men att det han tänker på först och främst är 
uppdateringar där det finns problem idag. Inte minst mellan primärvård och 
slutenvård vilket kan få till följd att rätt åtgärder inte blivit utförda innan en patient 
kommer in till sjukhuset. Det kan exempelvis vara medicinska PM som uppdateras 
inom slutenvården men det sker inte en samtidig uppdatering inom primärvården Det 
finns svårigheter med att sköta uppdateringar i dag såväl internt som mellan 
primärvård och slutenvård. P6 säger vidare att olika riktlinjer gällande undersökningar 
och behandlingar skulle kunna anges tydligare så att olika läkare ges information om 
vilka behandlingar och undersökningar som ska göras och hur de ska göras. Det finns 
olika rutiner idag vilket kan associeras med kostnader och väntetider för patienten och 
som ny läkare är det inte så lätt att veta vilken rutin som ska användas.  

P3 och P4 upplever att informationshanteringen fungerar bra i allmänhet idag sedan 
de kommit igång med handdatoranvändningen. Det som P3 tycker varit mindre bra i 
samband med det inledda handdatoranvändandet är den bristande tillgången till 
datorer på sjukhuset. Det har inneburit att alla inte kunnat docka över information från 
intranätet utan de har fått den tilldelad via övriga användare av handdator istället. 
Eller så har de fått skriva in information själva, vilket innebär en risk då 
informationen kanske inte skrivs av korrekt alla gånger. 
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6.1.2 Analys av nuläget 

Sammanfattningsvis kan sägas att den mesta informationen ges tillgänglig via PM-
pärmar och böcker men att en hel del information fås av kollegor med längre 
erfarenhet. Viss information finns i de handdatorer som börjat användas nyligen vid 
ett av sjukhusen, men mycket information är fortfarande i pappersform. Internet och 
intranätet används emellanåt som informationskälla. Vid det mer datoriserade 
sjukhuset nås den mesta informationen via datorer men viss information i 
pappersform kvarstår dock. Det är i stort sett ingen skillnad mellan olika kliniker hur 
informationen ges. De fem intervjupersoner vilka arbetar på samma sjukhus ges 
tillgång till information på likvärdigt sätt. Den sjätte intervjupersonen arbetar i en mer 
datoriserad miljö än övriga och därför skiljer sig hans sätt att få tillgång till 
information. 

Att söka information i pärmar och böcker upplevs rörigt och tidskrävande av de flesta 
intervjupersonerna och den muntliga information som ges är inte enhetlig vilket kan 
vara svårt för läkare utan längre erfarenhet. Det finns problem med uppdateringar av 
den pappersbaserade informationen vid båda sjukhusen vilket kan leda till osäkerhet 
huruvida informationen är korrekt då beslut ska tas. Detta kan leda till onödigt långa 
väntetider och onödiga kostnader för såväl patient som vårdinrättning. Ett par av 
intervjupersonerna upplever att informationshanteringen fungerar relativt bra som den 
är idag, vilket kan bero på att de numera använder sig av handdatorn och kan nå viss 
information med hjälp av den. De har inte heller så mycket annat att relatera till då de 
inte har så lång erfarenhet inom yrket ännu. Det kan vara svårt att se brister då allt är 
så nytt och de har inte så stor egen erfarenhet av olika situationer där problem med 
informationshantering kan uppstå. 

 

6.2 Visioner 
För att fånga intervjupersonernas visioner om hur ett mobilt datorstöd i form av en 
handdator kan stödja och förbättra deras arbete ställdes först en fråga om deras 
allmänna uppfattning om IT-användning inom hälso- och sjukvård och sedan frågades 
om vilka funktioner de skulle vilja ha tillgång till i en handdator. Till intervjupersonen 
med längre erfarenhet ställdes dessutom frågor om hur länge han använt handdatorn 
och vilka funktioner han har tillgång till i den. 

P1 anser att IT-användning i vården är intimt förknippat med patientjournalen och att 
det krävs vaksamhet på vad för information som kan nås via handdatorerna. Det är 
viktigt med integritet då IT används i vården. En pappersjournal finns i ett enda 
exemplar och det är då lättare att veta om och när någon läser i den säger P1. Om 
datorjournal skulle användas måste det vara på ett säkert och kontrollerat sätt anser P1 
och säger att hon tror det går att lösa när det blir aktuellt.  

P2 svarar att alla redskap som förbättrar för patienter och de som arbetar med dem är 
bra. Det spelar mindre roll om det är datorer eller inte. Han anser att IT är viktigt inte 
minst för sjukvården. Att sjukvården som enda organisation inte skulle utnyttja IT 
uttrycker han som "korkat" och säger att de som organisation troligtvis skulle behöva 
det mest. P2 säger vidare att fler och fler personer som kommer att arbeta inom 
sjukvården har dator hemma. De har använt datorer i sin utbildning och kan se 
fördelarna med att använda IT i sjukvården. P2 tror att många på chefsnivå inte kan se 
fördelarna med datorer utan de tycker att de är "jobbiga" att använda. 
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P3 talar om mobiliteten som fördel vad gäller IT-användning i vården. Att kunna få 
information lätt tillgänglig och under ordnade förhållanden anser han som stora 
fördelar. Han säger också att stationära datorer är bra men att han sällan befinner sig 
på ett och samma ställe och därför är mobiliteten av stort värde. P4 påpekar att det är 
dåligt utbyggd datorisering på det sjukhus hon arbetar på. Det finns inte datorer på 
alla avdelningar och det går inte att leta efter en dator så fort behov uppstår. Hon ser 
IT som stor hjälp om tillgång ges på ett bättre sätt än det gör idag. P5 svarar på 
liknande sätt att IT är bra för de som har tillgång till det men att datortillgången är 
begränsad i nuläget. Han säger också att han är positiv till att använda IT i vården. 

Samtliga intervjupersoner anger att de vill ha information i form av medicinska PM i 
sin handdator. Samtliga intervjupersoner anser att ha information lätt tillgänglig 
oavsett vart på sjukhuset de befinner sig är mycket värt. P2 påpekar vikten av att ha 
tillgång till rätt information på ett lätt sätt vilket även P4 betonar. P6 använder idag 
sin handdator enbart till ett program han varit med och utvecklat vilket innehåller 
cirka 1000 diagnoser i en databas med sökfunktioner. Informationen är i databasen 
strukturerad på ett sätt som liknar medicinska läroböcker. Det finns även möjligheter 
att lägga in lokala variationer vad gäller behandlingsrutiner och undersökningar i 
programmet. Det finns även ett antal konverteringsnycklar i programmet vilka 
används bland annat till dosering av läkemedel.  

P1, P2, P4 och P5 önskar tillgång till de instruktionsfilmer, som utarbetats åt AT-
läkarna, i handdatorn för att enkelt kunna få en kort repetition då vissa ingrepp ska 
utföras utan att behöva uppsöka en stationär dator. P5 nämner i det sammanhanget att 
det i så fall skulle vara bra med trådlös kommunikation eftersom minneskapaciteten i 
handdatorn inte skulle behöva vara så stor då. Filmerna kräver stor minneskapacitet 
om de ska lagras i den och om tillgång till filmerna istället skulle ges via ett lokalt 
trådlöst nätverk kan de hämtas temporärt till handdatorn. 

Det framkommer även önskemål om tillgång till diagnoskoder från P2, P3 och P5. 
Idag finns en bok där de får leta efter rätt kod för varje diagnos vilket är tidsödande. 
P6 har tillgång till dessa koder i sin handdator idag. P3, P5 och P6 säger att de skulle 
vilja ha tillgång till FASS i handdatorn för att slippa springa och leta efter den varje 
gång ett läkemedel ska ordineras. 

P1 ser fördelar med att det skulle finnas tillgång till telefonnummer och sökarnummer 
i handdatorn för att kunna nå andra personer lättare. P3 nämner att handdatorn i sig 
skulle kunna vara personsökare och att det skulle kunna finnas en karta över sjukhuset 
för att läkare som inte är "hemma i huset" ska kunna hitta till rätt plats vid brådskande 
situationer med hjälp av vägbeskrivningar. Även P6 ser fördelar med en funktion 
liknande en telefonkatalog i handdatorn där sökarnummer, e-postadresser och 
telefonnummer till olika personer finns tillgängligt. 

Samtliga intervjupersoner utom P6 säger att det skulle vara bra att kunna använda 
handdatorn för diktering. Som det är idag går mycket tid åt till att leta efter diktafoner 
och band, som dessutom ofta krånglar. Det är många steg idag för att få information 
utskriven. Läkarna ska först diktera och sedan lämna vidare bandet till sekreteraren. 
Om det skulle vara fel på bandet eller om något är oklart måste bandet gå samma väg 
tillbaka för att läkarna och sekreterarna återigen ska kunna utföra diktering och 
utskrift. P1 påpekar att det skulle vara ännu bättre om det gick att konvertera tal till 
text eftersom de själva kan se om de dikterat rätt på en gång. Idag löper en viss tid 
mellan diktering och att de läser texten och det är inte så lätt att komma ihåg exakt 
vad som sades i sammanhanget. P2 säger att deras tid är för dyrbar och att det kostar 
organisationen för mycket att läkarna ska använda tiden till den hantering som 
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diktering kräver idag. P3 berättar att det finns ett program för diktering i deras 
handdator idag men att det inte fungerar så bra eftersom det skapas en ny fil varje 
gång det sker ett uppehåll i dikteringen. P4 påpekar vikten av tidsvinst som skulle 
göras med dikteringsfunktion i handdatorn då det skulle ske en snabbare och mer 
korrekt datafångst vilket kan spara tid för såväl läkare som patient. 

Vad gäller patientrelaterad information säger både P1, P2 och P3 att det vore bra men 
att de är osäkra på hur det skulle fungera vad gäller säkerhet och sekretess. P1 säger 
att hon i så fall skulle vilja att handdatorn och tillgången till patientjournaler skulle 
vara "låst" till en viss avdelning för att förhindra tillgång för obehöriga. P3 talar om 
att koda informationen på ett sätt så att ingen obehörig kan förstå den. P4 och P5 
nämner också önskemål om patientrelaterad information i handdatorn. P4 säger att det 
idag inte alltid är så enkelt att hitta journalen. P5 har en vision om att kunna få viss 
information om patienter som ska till en mottagning i form av en kortfattad 
patientjournal men säger också att få tillgång till hela journalen vore ännu bättre. Han 
säger att det skulle vara någon form av trådlöst system för att kunna genomföra det 
vilket även P2 talar om. Då kan den information som behövs hämtas tillfälligt till 
handdatorn. P1 och P2 ser möjligheter i framtiden att patienterna har ett armband med 
en "streckkod" vilken läses av och då hämtas dennes patientjournal till handdatorn via 
ett lokalt nätverk. P1 påpekar vikten av snabb tillgång till information vilket skulle 
ges med en sådan funktion, hon säger att det skulle vara "guld värt", inte minst för 
patienten, att få snabb tillgång till journalen via datorer om det gäller till exempel en 
medvetslös patient som de inte vet något om då denne kommer in till akuten. 

Ett flertal av intervjupersonerna uttrycker att det vore bra att kunna 
tjänstgöringsrapportera i handdatorn istället för att som nu använda stämpelklocka och 
även skriva tjänstgöringslistor. P3 säger att det då skulle räcka att stämma av i slutet 
av varje månad. Sedan kan tjänstgöringsrapporten skickas via e-post till 
chefsöverläkaren och därifrån vidare till sekreteraren för kontroll och uträkning av 
arbetstider. P4 och P6 har även önskemål om att ha tillgång till schemat i handdatorn 
för att kunna se bemanningsläget. Det sker ändringar av arbetsturer relativt ofta och 
P6 betonar att det skulle vara tidsbesparande att kunna nå annan tjänstgörande 
personal med hjälp av en sådan funktion. Han säger vidare att administrativa rutiner i 
allmänhet vore bra att ha i handdatorn då deras arbetspositioner varierar i så stor 
utsträckning.  

Ytterligare visioner som uttrycks är att kunna se platsläget på sjukhuset via 
handdatorn då en patient ska läggas in. P6 säger att det skulle kunna gå att koppla 
datajournalen till en sådan funktion. P6 tycker även att alla skulle ha tillgång till ett 
beslutsstödssystem via ett trådlöst nätverk till sin handdator. P3 nämner att det vore 
bra med tillgång till labsvar och röntgensvar i handdatorn. Vad gäller röntgensvar 
skulle det räcka med tillgång till det skrivna utlåtandet. Bilderna är inte nödvändigt att 
få tillgång till via handdatorn. P5 anser att information från kliniken och 
sjukhusledningen vore bra att ha tillgång till och att ett trådlöst nätverk skulle 
underlätta alla uppdateringar av information. Då det gäller medicinska PM säger P5 
vidare att den typen av information borde vara skrivskyddad för att förhindra felaktiga 
förändringar i dokumenten. Det räcker att kunna läsa dem. 

 

6.2.1 Analys av visioner 

Samtliga intervjupersoner har en positiv inställning till IT-användning i vården. Det 
framkommer dock viss oro kring hur säkerheten kan fastställas då det gäller hantering 
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av patientrelaterad information. Att en så positiv inställning uttalas från samtliga 
intervjupersoner kan dels bero på att alla utom en deltar i ett projekt gällande 
användning av handdatorer. De skulle troligtvis inte deltagit i projektet om de inte 
haft ett intresse för IT och samtliga är dessutom relativt vana datoranvändare. Den 
person som inte deltar i projektet har själv varit med och utvecklat ett 
beslutsstödsprogram för handdatorer, vilket talar för ett stort intresse inom området. 
Svaren kunde sett något annorlunda ut om andra personer med mindre intresse för IT 
intervjuats. Intresset var inte beroende av intervjupersonens kön vid denna 
undersökning eftersom de har likvärdiga visioner oavsett kön. Om åldern spelar in 
vad gäller deras intresse var svårt att utläsa då samtliga intervjupersoners ålder visade 
sig vara relativt lika. Det skiljer nio år mellan den yngsta och den äldsta 
intervjupersonen vilket rapportens författare anser vara för liten skillnad inom 
gruppen för att kunna utläsa om åldern har betydelse för intresse av IT. Det är dock en 
relativt ung grupp totalt vilket troligtvis har betydelse för deras inställning till IT. Om 
gruppen av intervjupersoner varit genomgående äldre hade det förmodligen 
framkommit andra svar. 

Visionerna är många från samtliga intervjupersoner. Många uttrycker vikten av att ha 
tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Den information de vill ha tillgång till är 
allt från patientjournaler, behandlingsinstruktioner och dikteringsfunktioner till 
scheman och tjänstgöringsrapportering. I allmänhet tycks informationshanteringen 
fungera men det skulle bespara såväl personal som patienter onödiga väntetider och 
kostnader om det kunde fungera bättre. Det framkommer även att vissa administrativa 
rutiner som rapportering av arbetstider och scheman till exempel skulle spara tid för 
intervjupersonerna. Ett införande av ett trådlöst lokalt nätverk skulle lösa många av de 
problem som tycks uppstå idag vad gäller uppdateringar, minneskapacitet och att 
behöva bära all information med sig i handdatorn, vilket inte är bra ur 
säkerhetssynpunkt. Det är bättre att kunna sköta uppdateringar från en dator istället 
för att varje enhet ska uppdateras. Det kan lätt bli inkonsistens mellan de olika 
användarnas information i handdatorerna om varje enskild användare ska sköta 
uppdateringen. Det fungerar troligtvis bra med uppdateringar så länge det endast är ett 
fåtal användare av handdatorer. Problem med uppdateringar blir förmodligen mer 
påvisbara då ett större antal användare ska sköta uppdatering av information i sin 
handdator. 

Intervjupersonernas samstämmiga visioner har troligtvis påverkats av att fem av dem 
deltar i samma projekt gällande handdatoranvändning. Det är fullt naturligt att de har 
diskuterat en hel del kring användandet av handdatorerna. Den intervjuperson som 
inte deltar i projektet uttrycker något annorlunda visioner som anses bero på hans 
längre erfarenhet både som läkare och handdatoranvändare. Han har vissa visioner 
gemensamt med övriga intervjupersoner men har även vissa egna. 

Vad som kan utläsas av deras visioner är att de inte vill underlätta sitt eget arbete i 
första hand utan att de först och främst vill uppnå bättre villkor för patienterna vilket 
flera intervjupersoner har sagt är deras främsta mål med arbetet.  

 

6.3 Nyttan med handdatoranvändning 

För att fånga intervjupersonernas åsikter om vilken nytta handdatorn kan göra för 
deras arbete ställdes bland annat frågor kring hur någon arbetssituation skulle kunna 
se ut vid användning av handdator och i vilka situationer den skulle göra störst nytta 
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enligt dem. De fick även beskriva vilka problem som kunde tänkas uppstå om de inte 
haft handdatorn till sin hjälp. 

Samtliga intervjupersoner betonar nyttan med att ha information lätt tillgänglig 
oavsett var de befinner sig. Såväl P1 som P2, P3, P4 och P5 talar om problemen med 
att leta information i pärmar och böcker. De finns inte alltid tillgängliga då de vill nå 
dem och det blir oerhört stora volymer, vilket inte alltid är möjligt att bära med sig. 
Med hjälp av handdatorn kan de bära med sig oerhört mycket mer information än vad 
som varit möjligt tidigare. P6 säger att handdatorn har stora fördelar för de personer 
som rör sig mycket i sitt arbete. Handdatorn ökar även patientsäkerheten menar P2 
och P6 i och med det ökade stödet och tillgången till information då beslut ska tas 
kring en patient. 

Vidare säger P1 att det minskar beroendet av andra kollegor och P2 säger att då 
muntlig information ges blir det olika svar beroende på vem som tillfrågas. Med 
handdatorn ges det samma svar varje gång information söks. P3 menar att det blir fler 
samtal till bakjour då osäkerhet uppstår framförallt vad gäller gränsfall om de inte har 
handdatorn till hjälp. P6 påpekar dock att det är viktigt att diskutera 
behandlingsförfarande med andra kollegor, alla patienter finns inte beskrivna i böcker 
eller i handdatorn.  

Om information som FASS och patientjournaler fanns i handdatorn skulle dess 
användningsområde och nyttan öka anser P1, P2, P4 och P5. De nämner tillfällen som 
ronder då den skulle göra bra nytta. Patienten kan då ges information direkt istället för 
att som nu vänta medan de först går färdigt ronden för att sedan börja söka 
information i böcker och pärmar säger P1. En investering i handdatorer skulle löna sig 
mycket snabbt för organisationen om användningen av dyrare läkemedel kunde 
ersättas med billigare likvärdiga läkemedel menar P6. Han påpekar att kostnaderna för 
läkemedel ökar snabbt och att de som ska ordinera läkemedel behöver informationen 
lätt tillgänglig för att kunna ändra på det. 

Handdatorn gör troligtvis störst nytta i akuta sammanhang enligt samtliga 
intervjupersoner. Då de arbetar under pressade situationer exempelvis ensamma på 
natten skulle handdatorn som stöd göra stor nytta säger P1, P2, P4 och P6. Den är bra 
för att kunna stämma av med sig själv i steget efter det riktigt akuta säger P6. Han 
säger fortsättningsvis att det riktigt akuta tillfället, vilket han starkt betonar, ska en 
läkare kunna hantera utan handdatorns stöd. P2 poängterar att det vid akuta tillfällen 
nattetid inte finns någon annan kollega att fråga och att information i handdatorn 
skulle kunna ge svar på de frågor som uppstår. Han säger fortsättningsvis att det är 
PM:en och instruktionsfilmerna som skulle vara av störst värde i akuta sammanhang. 

P5 talar om nyttan med att flera personer kan nå samma information samtidigt med 
hjälp av handdatorn. Idag händer det att journaler läggs på fel ställen eller kommer 
bort och den som behöver tillgång till journalen kan inte få det vid rätt tillfälle. P2 
påpekar också att det vore lättare att komma åt uppdaterad information om patienter 
om tillgången skulle ges via handdatorn. Det kan vara en ovanlig åkomma men någon 
annan kollega har kanske träffat på något liknande och kan delge övriga kollegor 
information på ett enkelt sätt med handdatorns hjälp.  

Nyttan av att kunna skriva in egna kommentarer och att kunna beskriva ett förfarande 
på sitt eget språk är värdefullt om en patient frågar, menar P3. Han har då en enkel 
förklaring lättåtkomlig för att kunna delge patienten snabbt. P4 talar om nyttan med 
handdatorn också i utbildningssyfte. Det är till exempel lätt att delge andra kollegor 
ny information från en artikel. Det är även lättare att dela med sig av information 
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istället för att var och en ska slå i böcker och stryka under menar P4. Handdatorn är 
till stöd då många variabler ska beaktas vid ordinationssammanhang nämner P1 och 
P6 vidare. Det går inte att ha all information i huvudet säger P6. 

Handdatorn kan även göra stor nytta ur ekonomiska perspektiv poängterar P6. Idag 
står många lokaler tomma större delen av dagen och de stationära datorer som finns 
där utnyttjas inte i så stor utsträckning eftersom läkarna som yrkesgrupp är så mobila 
och förflyttar sig ständigt under sin arbetsdag. Det är mycket höga kostnader till liten 
nytta menar P6. Om det istället skulle investeras i handdatorer skulle den 
investeringen löna sig mycket snabbt och lokalerna skulle kunna användas i annat 
syfte. 

 

6.3.1 Analys av nyttan 

Handdatorn skulle göra störst nytta i akuta sammanhang och kanske då främst nattetid 
eftersom de arbetar mer ensamma vid dessa tillfällen och det då ofta är stressigt. De 
uttrycker nyttan med att ha informationen lätt tillgänglig oavsett var de befinner sig. 
Samtliga intervjupersoner framför liknande nyttoaspekter oavsett erfarenhet och 
arbetsplats. Erfarenheten tycks inte ha någon betydelse vad gäller att kunna se nytta 
med handdatorn som arbetsredskap men den mer erfarne intervjupersonen tycks ha en 
mer realistisk bild av vilken nytta den kan göra. Det fanns svårigheter att beskriva en 
situation där handdatorn skulle göra nytta av de fem läkare vilka har kortare 
erfarenhet inom yrket än den sjätte läkaren. De hade svårt att sätta sina åsikter om 
vilken nytta handdatorn kan göra i ett sammanhang. Där anses mindre erfarenhet 
spela in. De har kortare erfarenhet som både läkare och handdatoranvändare än den 
sjätte intervjupersonen. Han kunde beskriva en situation lättare eftersom han har mer 
erfarenhet av såväl sitt yrke som användande av handdatorn. 

Vidare anses erfarenheten spela in för att kunna se nyttan i ett annat perspektiv än 
enbart i de vårdande situationerna. Den intervjupersonen som har längre erfarenhet än 
övriga intervjupersoner var den enda som poängterade nyttan rent ekonomiskt. En 
förklaring kan vara att eftersom de andra intervjupersonerna är så nya inom sitt yrke 
så är de mer fokuserade på sina egna specifika arbetsuppgifter. De kommer även att 
flytta mer mellan olika sjukhus och mellan slutenvård och primärvård på ett annat sätt 
än den sjätte intervjupersonen och de är fortfarande under utbildning. Dessa faktorer 
anses också ha betydelse för i vilka perspektiv de ser på nyttan.  

 

6.4 Risker, begränsningar och nackdelar med handdatoranvändning 
För att få intervjupersonernas åsikter om vilka risker, begränsningar och nackdelar det 
kan finnas med handdatoranvändning gavs de möjlighet att beskriva någon situation 
där handdatorn inte är ett bra arbetsredskap. Ett par frågor ställdes även där de kunde 
beskriva vilka risker, begränsningar och nackdelar med handdatoranvändning inom 
hälso- och sjukvård de kunde se och om de ansåg att handdatorn kunde påverka 
relationen mellan dem och patienten. 

P1 svarar att hon kan se risker med att gränserna flyttas vad gäller vilken information 
som skrivs in i handdatorn. Hon berättar om en situation då hon skulle diskutera en 
patient med en annan kollega, inte akut utan vid senare tillfälle. Hon behövde 
personnumret med sig till kollegan och övervägde vilket som var bäst, att skriva 
personnumret på en lapp att ha i fickan eller att skriva in det i handdatorn. Det finns ju 
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alltid en risk att tappa bort handdatorn och vem kan då läsa den information som finns 
i den frågade hon sig. Samtidigt funderade hon på skillnaden mellan information i 
handdatorn och en lapp i fickan, lappen kan ju också komma bort. P1 säger vidare att 
det är viktigt att tänka sig för i sådana situationer. Hon poängterar även vikten av att 
informationen inte förändras på vägen från källan till att hon får informationen i sin 
handdator. Hon anser att det vore önskvärt med direkt överföring av information utan 
några mellanled. 

P2 ser ledningen som sin begränsning på grund av dåligt samarbete mellan dem och 
ledningen. Han säger vidare att det finns en viss risk med tryggheten att informationen 
finns i handdatorn och att det inte blir inläst information på samma sätt som nu. Han 
tror i och för sig att det inte gäller sjukvårdspersonal i så stor utsträckning, då hade 
nog ett annat yrke valts anser han. P2 ser också en risk med att det kanske "litas" på 
datorn i för stor utsträckning vilket P3 inte tror är någon risk. Han säger att han har 
svårt att tro att det skulle uppstå ett sådant beroende av handdatorn så att ovisshet om 
vad som bör göras skulle uppstå. P2 ser nackdelar med att de PM som de använder i 
dag är worddokument. De skulle behöva konverteras om till webbformat för att slippa 
skrolla så mycket. 

P3 ser säkerheten som den största risken om patientrelaterad information skulle 
hanteras i handdatorn. Vidare menar han att i riktigt akuta situationer är den inte 
lämplig att använda men att det är inte handdatorn i sig som är någon risk då, utan då 
ska det sitta i ryggmärgen vad som ska göras. P6 är av samma åsikt som P3 vad gäller 
de riktigt akuta situationerna. Han säger att det är inte fel på handdatorn vid sådana 
tillfällen utan då är det fel på den som håller i den om denne inte vet vad den ska göra 
utan handdatorns hjälp. P1, P2, P4 och P5 anser också att de riktigt akuta 
situationerna ska kunna hanteras utan stöd från handdatorn. 

P4 och P5 ser också säkerheten som den största risken om det skulle finnas 
patientjournaler i handdatorn. P5 säger vidare att det måste finnas något bra 
sekretessystem om det skulle finnas sådan information i handdatorn. P1 och P5 anser 
att driftssäkerheten kan vara problem vid handdatoranvändning då batterierna tar slut 
relativt snabbt. P5 anser att informationen måste finnas kvar i pärmar och böcker om 
driften skulle krångla. P6 talar även om begränsningar som att handdatorn måste 
uppdateras och synkroniseras och att processorkraft och minneskapacitet inte räcker 
till för närvarande. Han ser för övrigt inga risker med handdatorn i sig utan mer med 
den som använder den eftersom allt kan användas omdömeslöst och utgöra en risk. 
Handdatorn är enbart till hjälp anser han. 

P1 upplever det svårt att beskriva någon situation där handdatorn inte skulle vara ett 
bra arbetsredskap utan känner rent allmänt att det känns bra med papper ibland. Hon 
nämner att batterierna tar slut ibland och hon har numera lagt ifrån sig sin lilla bok 
med anteckningar hon hade i fickan förut vilket kan kännas som en otrygghet. En bok 
fungerar ju alltid säger hon. P1 tror inte att handdatoranvändandet påverkar relationen 
mellan läkare och patient på det sätt som den används i nuläget. Det kanske vore 
skillnad om patientjournalen fanns i den. Då kanske patienten kan uppleva att den är 
"allmän tillgång" säger P1. Hon anser att om patientjournalerna skulle finnas i 
handdatorn så skulle åtkomsten vara "låst" till vissa avdelningar. Den ska inte kunna 
bäras med vart som helst, inte av oss AT-läkare heller påpekar hon. 

P2, P4, P5 och P6 kan inte beskriva någon situation där handdatorn inte skulle vara ett 
bra arbetsredskap vid intervjutillfället. P2 säger att han hört klagomål att den skulle 
var för stor och klumpig, vilket han inte håller med om. Han tror inte heller att 
relationen mellan läkare och patient påverkas av handdatoranvändning. Åtkomst av 
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patientens journal har han rätt till och om det skulle ske via handdatorn gör ingen 
skillnad menar han. P3 upplever att de flesta är positiva till att han använder 
handdator i sitt arbete, men han använder den inte direkt hos patienterna som det är 
för närvarande. P4 anser inte heller att relationen mellan läkare och patient påverkas 
så som hon använder den i nuläget. Hon upplever det istället lättare att ge patienten 
information snabbare med hjälp av handdatorn.  

P4 och P5 påpekar att det är så nytt att använda handdatorn och därför är det svårt att 
se någon situation då den inte är bra. Vad gäller påverkan på relationen mellan läkare 
och patient tror inte P5 att det har betydelse om han använder handdatorn. Han läser 
det han behöver innan han möter patienten, vilket han brukar göra säger han. P6 kan 
se svårigheter att använda handdatorn om han söker större textmassor. De blir svåra 
att läsa på så liten skärm. Han anser ändå att om det fanns ett trådlöst nätverk och det 
skulle ges tillgång till Internet så skulle han använda handdatorn för att söka i till 
exempel amerikanska forskningsdatabaser vid behov. Inte heller P6 tror att relationen 
mellan läkare och patient påverkas av handdatoranvändning. Det skulle istället vara 
elegantare om handdatorn används på ett professionellt sätt. Han säger att det i alla 
fall är önskvärt att den inte ska påverka relationen.  

 

6.4.1 Analys av risker, begränsningar och nackdelar  

De risker intervjupersonerna framför är att gränser för vad som är tillåtet kan flyttas 
fram då handdatorn används samt att det kan bli så att det "litas" för mycket på den 
och den information handdatorn innehåller. Det påpekas också att den största risken 
inte är handdatorn i sig utan största risken ligger hos de som använder den. Alla saker 
kan användas omdömeslöst och i fel sammanhang. Att det fortfarande är viktigt att 
diskutera med kollegor betonas av någon och någon annan menar att de personer som 
väljer vårdyrken är människor med ett gediget intresse inom området. Det anses som 
sannolikt efter diskussioner med samtliga intervjupersoner och med egen erfarenhet 
inom vårdyrket.  

Säkerhetsaspekter är den risk som de flesta nämner. Deras osäkerhet vad gäller 
säkerheten kan bero på att det är ofta säkerheten diskuteras just vad gäller IT-
användning inom hälso- och sjukvård. En reflektion är varför det skulle vara svårare 
att uppnå säkra system inom vården än i något annat sammanhang? Är det så att 
utvecklingen av säkra system för hälso- och sjukvård har hämmats av den tröghet som 
finns i vårdverksamheter bland annat i form av långa beslutsprocesser och formella 
upphandlingsregler som Leffler och Odelhög (2001) beskriver? Banker har också 
hand om känslig information men de är datoriserade i betydligt större utsträckning än 
vården. 

De riktigt akuta situationerna är inte lämpade för handdatoranvändning anser samtliga 
intervjupersoner. De är eniga om detta oavsett erfarenhet inom yrket. De 
begränsningar som framkommer är framförallt datorns kapacitet. Någon ser också 
ledningen som sin begränsning vilket tolkas som oenighet kring 
handdatoranvändning. Det tyder på att det råder delade meningar om vilken nytta 
handdatorn kan göra mellan de som arbetar i det direkt vårdande arbetet och de som 
arbetar i ledningen.  

Ingen av intervjupersonerna oavsett erfarenhet kan beskriva någon situation då 
handdatorn inte är lämplig att använda. De är positiva till det stöd den kan ge och om 
deras inställning är beroende av ålder är svårt att utläsa då åldersskillnaden mellan 
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dem är för liten. Svaren kunde sett annorlunda ut om det varit en genomgående äldre 
grupp som intervjuats. Svårigheterna med att beskriva situationer som är olämpliga 
för handdatoranvändning kan bero på intervjugruppens intresse för IT och samtliga är 
positivt inställda till att använda handdator som stöd för sitt arbete. Om intervjuerna 
skulle skett med annat urval där intervjupersonerna inte har detta intresse för IT skulle 
de troligtvis kunnat beskriva sådana situationer lättare.  

 

6.5 Utbildningsbehov 
Det ställdes frågor om intervjupersonernas åsikt om nödvändig utbildning inom IT för 
att kunna använda en handdator på ett tillfredsställande sätt. De gavs också möjlighet 
att berätta huruvida de själva har någon utbildning inom IT.  

P1 anser att om det finns viss datavana och egen drivkraft så räcker det för att kunna 
använda handdatorn på ett relativt bra sätt. Många funktioner påminner om hur en 
vanlig stationär dator fungerar. Hon menar dock att det skulle kunna riktas någon 
form av undervisning mot just deras användningsområde. P1 har ingen utbildning 
inom IT och hon har inte fått någon undervisning i hur handdatorn ska användas. P1 
säger vidare att det gäller att dels ge sig på det och dels lära varandra för att kunna 
utnyttja handdatorns möjligheter. Är det en person som är skeptisk till användning av 
en handdator kan denne uppleva det besvärligt och kan då inte se nyttan med den. 
Vilja, nyfikenhet och intresse är egenskaper som krävs av användaren anser P1 för att 
se nyttan med handdatorn och för att få ut mesta möjliga av den. 

P2 har haft några datakurser i sin utbildning, men de var för lätta anser han för att han 
ska ha nytta av dem. Han är van datoranvändare sedan tidigare och har använt datorn i 
olika sammanhang. Han framhåller att han tycker det är ledsamt att programmerare 
och systemutvecklare gör så invecklade program att många inte tror sig klara av att 
använda dem. Han anser att applikationerna borde göras så enkla så det inte går att 
göra fel. Om så vore fallet skulle det inte behövas några utbildningar säger P2 
fortsättningsvis och det skulle räcka med sunt förnuft. Betonas vikten av de 
förbättringar som kan nås för patienten i första hand och i andra hand att det 
underlättar för personalen anser han att de flesta kan se fördelarna med att använda 
handdatorn i sitt arbete.  

P3 poängterar vikten av att komma över rädslan för att trycka på knappar för att 
kunna använda handdatorn på ett bra sätt. Han har inte haft någon datakurs i sin 
utbildning men har inte saknat det heller. P3 har ett eget intresse av datorer påpekar 
han och säger också att det finns säkert de som tycker annorlunda vad gäller IT-
utbildning.  

P4 uttrycker att det vore bra att ha någon grundutbildning inom IT. Om något krånglar 
ber hon om hjälp och hon tycker inte det är så självklart att kunna hantera handdatorn. 
Hon menar dock att hon ger sig på mer nu med handdatorn än vad hon skulle gjort 
med en stationär dator med flera användare. Nu drabbar det ju ingen annan än henne 
själv om det skulle uppstå fel. P4 säger vidare att då det blir allt vanligare med 
datorjournaler så anser hon att det krävs mer kunskap inom IT för användarna. Hon 
skulle vilja ha mer kunskap än att kunna arbeta med Word och Excel. P4 anser att det 
även vore värdefullt med någon kunskap kring hur datorn i sig fungerar.  

P5 har inte någon teoretisk utbildning inom IT men tycker att det inte vore fel att ha 
med sig viss kunskap om hur datorn fungerar. Det kan vara en utbildning som är mer 
riktad mot deras behov för att öka förståelsen. Han anser att det vore bra med någon 



 6 Resultat och analys   

 45 

förevisning om hur handdatorn fungerar då användande ska introduceras. P5 har inte 
fått någon utbildning utan har fått prova sig fram hur den fungerar, men påpekar att 
handdatorn påminner mycket om hur en stationär dator fungerar.  

P6 har liksom övriga intervjupersoner ingen formell utbildning inom IT. Han är 
tveksam till att det behövs någon utbildning för att kunna använda en handdator. Han 
uttrycker att om det är så komplicerat är det fel. Det ska var enkla program som de 
flesta kan hantera på ett enkelt sätt. 

 

6.5.1 Analys av utbildningsbehov 

Ingen av intervjupersonerna har någon formell utbildning inom IT. De har ett eget 
intresse för området vilket gynnat dem vid användandet av handdatorn. De flesta 
anser det onödigt med utbildning inom IT för att kunna använda handdatorn vilket 
kan bero på att de är relativt vana datoranvändare. Hälften av intervjupersonerna kan 
se fördelar med att få mer kunskap i hur datorn fungerar för att till exempel kunna 
avhjälpa fel som uppstår. Att notera är att det var de båda kvinnliga samt endast en av 
de manliga intervjupersonerna som ansåg att sådan utbildning skulle vara värdefull. 
Det anses ha viss betydelse med kön i den frågan med stöd av de svar som gavs vid 
intervjuerna.  

En av intervjupersonerna anser att det görs så invecklade program så många inte tror 
sig klara av att använda dem. Han menar att det framställs så ouppnåeligt att vara 
programmerare och att applikationerna kan göras så enkla så det inte går att göra fel. 
Hans åsikt bekräftar vad Arnesjö och Karlberg (1997) skrivit angående de svårigheter 
med förståelse som finns mellan de som utvecklar programmen och de som ska 
använda dem. Det behövs erfarenhet från båda områden för att kunna välja bra IT-
verktyg eftersom båda parter innehar olika domänkunskaper. 

Det påpekas också att en handdator och programmen i den ska vara enkla att använda 
vilket kan anses som en viktig aspekt att ta hänsyn till om handdatorer som 
arbetsredskap ska kunna introduceras till användare oavsett ålder, erfarenhet och 
datorvana. Det går dock aldrig att förutse alla fel som kan uppstå. Dessutom är 
åsikterna varierande kring vilka program som är enkla och vilka som inte är det och 
det kan därför vara svårt att få alla användare lika nöjda med sin handdator och 
programmen i den. 

 

6.6 Betydelse av yrkesgrupp och erfarenhet 
För att få intervjupersonernas åsikter om vilka grupper inom hälso- och sjukvård som 
skulle ha störst nytta av en handdator i sitt arbete ställdes frågor om erfarenheten har 
betydelse. Det frågades även om de kunde se andra grupper inom hälso- och sjukvård 
som kan ha nytta av en handdator i sitt arbete.  

P1 svarar att hon tror att AT-läkare har större nytta av handdatorn på så sätt att alla 
ges enhetlig information från de klinikansvariga. Samtidigt kan hon se nyttan med 
handdatorn då hon fått längre erfarenhet. Då kan den vara bra för att hålla sig 
uppdaterad vid jourtjänstgöring. Det är ett enkelt sätt att ha färskare information med 
sig, det kommer ju hela tiden nya rön och det kan vara svårt att hänga med säger P1. 

AT-läkare skulle rent logiskt ha större nytta av den menar P2. De har kortare 
erfarenhet och skulle ha större nytta av lätt tillgång till information. Han tror dock att 
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alla oavsett nivå av erfarenhet skulle ha nytta av den för att slippa ha all information i 
fickorna. P2 poängterar att det inte bara är "pryltokiga" killar som kan ha nytta av den. 
Vidare menar P2 att det säkert finns andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård 
som skulle ha nytta av en handdator. Exempelvis skulle det kunna finnas ett par 
stycken handdatorer på varje avdelning, sjuksköterskorna är inte så mobila som 
läkarna och de har en mer välutrustad expedition där mycket information finns att 
tillgå. De behöver därför troligtvis inte en personbunden handdator utan det räcker 
med gemensam tillgång till ett par handdatorer för sjuksköterskorna på avdelningen. 
IT skulle både sjuksköterskor och till exempel läkarsekreterare ha stor nytta av, men 
det kanske inte behöver vara i form av en handdator eftersom de inte förflyttar sig på 
samma sätt som läkarna gör under sin arbetsdag. 

P3 anser också att AT-läkarna har större nytta av handdatorn än läkare med längre 
erfarenhet skulle ha, men de med längre erfarenhet kan troligtvis ha nytta av den på 
ett annat sätt. Han kan inte se om någon annan yrkesgrupp inom vården kan ha nytta 
av handdatoranvändning eftersom han inte har den erfarenheten, vilket även P4 och 
P5 svarar. De kanske har lika stor nytta av en stationär dator, men det är svårt att se 
hur det skulle kunna fungera i framtiden säger P3. 

På sätt och vis kan AT-läkarna ha större nytta av handdatorn som arbetsredskap 
menar P4, men hon anser att läkare med längre erfarenhet troligtvis också skulle ha 
nytta av den. P5 är av liknande åsikt. AT-läkare söker mer stöd för sitt arbete än 
läkare med längre erfarenhet gör. Om det däremot skulle finnas mer information i den 
som patientjournaler exempelvis tror han att alla skulle ha lika stor nytta av den. Då 
skulle handdatorn kunna gå att utnyttja mer generellt. 

P6 framhåller att behoven förändras med erfarenheten. Som ung ny läkare är det mer 
faktakunskaper som denne söker, en läkare med mer erfarenhet söker mer 
forskningsinriktad kunskap. Samtidigt är det så att ingen kan allt och de flesta kan 
därför ha nytta av att nå information på ett lätt sätt med hjälp av handdatorn. Nyttan 
av handdatorer beror också på vilken typ av information som kan nås med den. Om 
det finns FASS, platssituation och bemanningsläge i den har de flesta nytta av den 
anser P6. Att fler yrkesgrupper än läkare skulle ha nytta av handdator i sitt arbete är 
P6 helt övertygad om. Det spelar dock en viss roll hur mobilt arbetet är, ju mer mobil 
desto större nytta av den.  

 

6.6.1 Analys av betydelsen av yrkesgrupp och erfarenhet 

Erfarenheten har betydelse för vilka personer som har nytta av handdatorn beroende 
på vilken information som ges tillgänglig med den. Om det är ren teoretisk kunskap i 
handdatorn har troligtvis läkare med kortare erfarenhet större stöd av att ha sådan 
information lätt tillgänglig. Desto mer information som kan nås med hjälp av 
handdatorn ju mindre betydelse har erfarenheten för vilken nytta den gör. Mer 
information i handdatorn gör att fler har nytta av den som arbetsredskap. Beroende på 
erfarenhet så har användarna olika fokus på vad de vill kunna nå för information med 
handdatorns hjälp. Samtliga intervjupersoner är av liknande åsikt oavsett vilken 
erfarenhet de har. 

Ett flertal av intervjupersonerna har svårigheter att se om andra yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvård kan ha nytta av en handdator i sitt arbete. De menar dock att alla 
oavsett yrkeskategori inom hälso- och sjukvård har stor nytta av IT i sitt arbete. Deras 
erfarenhet inom vårdyrket kan anses ha betydelse i det sammanhanget. De har en lång 



 6 Resultat och analys   

 47 

utbildning till läkare bakom sig och de kan inte ha hunnit skaffat sig så mycket annan 
erfarenhet inom hälso- och sjukvård än som läkare. Det är då svårt att veta hur 
arbetssituationen är för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och det är inte 
så enkelt att kunna bedöma deras nytta av handdator. 

Ett par av intervjupersonerna menar dock att handdatorn skulle vara till nytta för fler 
yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. De menar att det som har betydelse är hur 
mobilt arbete personen har inte vilken kategori den tillhör vilket anses stämma då en 
av fördelarna med handdatorn är just mobiliteten. 

 

6.7 Sammanfattande analys 
I nuläget finns den mesta informationen tillgänglig i pärmar och böcker för de flesta 
intervjupersonerna. En av intervjupersonerna arbetar dock i en mer datoriserad miljö 
där en större mängd information nås via datorer. En hel del information fås dessutom 
muntligt från äldre mer erfarna kollegor. Denna hantering upplevs rörig av de flesta 
intervjupersonerna och de ges heller inte alltid enhetlig information vilket kan vara 
svårt att hantera som nyutbildad läkare. 

Samtliga intervjupersoner uttrycker många visioner kring användande av handdatorer. 
Vikten av tillgång till information vid rätt tillfälle poängteras av de flesta. Den 
information de vill nå via handdatorn är bland annat medicinska PM, scheman, 
patientjournaler och de flesta intervjupersonerna diskuterar även möjligheterna att 
kunna diktera med hjälp av handdatorn. Samtliga intervjupersoner har en positiv 
inställning till att använda handdatorer och de flesta återger liknande visioner vilket 
troligtvis beror på att de deltar i samma projekt gällande handdatoranvändning. Deras 
visioner tyder på att de först och främst vill uppnå bättre villkor för patienterna och i 
andra hand underlätta sitt eget arbete. 

Resultatet påvisar att handdatorn skulle göra störst nytta nattetid i akuta sammanhang 
då de som läkare ofta arbetar ensamma och det är i en stressig miljö vilket påverkar då 
beslut ska tas. Att de kan nå den information de behöver för sitt arbete oavsett var de 
befinner sig påpekas av de flesta intervjupersonerna. Det sparar tid att inte behöva leta 
bland pärmar och böcker och den tiden kan istället läggas på patientkontakter. En av 
intervjupersonerna påpekar även den nytta som kan nås ur ett ekonomiskt perspektiv 
då de lokaler där stationära datorer placeras skulle kunna utnyttjas till andra ändamål 
om det investerades i fler handdatorer. Beroende på erfarenhet i yrket och av 
handdatoranvändning ser intervjupersonerna ur något olika perspektiv på vilken nytta 
som kan nås med att använda handdatorer. 

Riktigt akuta situationer lämpar sig inte för handdatoranvändning, då ska läkaren veta 
vad som ska utföras ändå anser samtliga intervjupersoner. Risker med att det "litas" 
för mycket på den information som handdatorn innehåller diskuteras, men det 
poängteras av flera intervjupersoner att då är det användaren som utgör en risk, inte 
handdatorn i sig. Det finns även en oro kring hur säkerheten kan fastställas så ingen 
obehörig kan nå information. En begränsning som framkommit är datorns kapacitet då 
varken minne, processorkraft eller batteriers livslängd är tillräcklig enligt ett flertal 
intervjupersoner. En annan begränsning som framkommit är ledningen vilket tyder på 
en viss oenighet mellan användare och ledning.  

Ingen av intervjupersonerna har någon formell utbildning inom IT, men samtliga 
intervjupersoner har ett eget intresse för området. Det råder delade meningar bland 
intervjupersonerna om det finns behov av någon IT-utbildning för att kunna använda 
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handdatorn på ett bra sätt. Det resultatet anses ha påverkats av urvalet av 
intervjupersonerna då samtliga är vana datoranvändare. Om handdatorer som 
arbetsredskap ska kunna introduceras till användare oavsett ålder, erfarenhet och 
datorvana påpekas vikten av att såväl handdatorn som programmen i den ska vara 
enkla att använda och förstå. 

Beroende på vilken typ av information som ges tillgänglig via handdatorn har 
användarens erfarenhet betydelse för vilken nytta den kan göra. En läkare med kortare 
erfarenhet har troligtvis större nytta av rent teoretisk kunskap, medan en läkare med 
längre erfarenhet kan ha lika stor nytta av handdatorn då annan typ av information, 
som till exempel elektroniska patientjournaler, ges tillgänglig i den. De flesta 
intervjupersonerna har inte någon längre erfarenhet inom vårdyrket och har därmed 
svårigheter att se om andra yrkesgrupper inom vården kan ha nytta av handdatorer. 
Det framkommer dock att det är mobiliteten i yrket som har betydelse för vilken nytta 
handdatorn kan innebära, inte vilken yrkesgrupp personen tillhör. 

I det följande kapitlet återfinns ett framtidsscenario kring hur handdatorn skulle kunna 
användas i det vårdande och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård. 
Vidare reflekteras kring den nytta, de risker, begränsningar och nackdelar som kan 
utläsas i scenariot. Slutligen i kapitlet återfinns en variant av scenariot där reflekterade 
risker, begränsningar och nackdelar belyses ytterligare. 
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7 Ett framtidsscenario 
Följande berättelse är en framtidsvision och en tänkt idealbild kring hur handdatorn 
skulle kunna användas i läkarens arbete. Många av de funktioner som beskrivs är 
möjliga redan i dag men de flesta är inte verklighet inom hälso- och sjukvården ännu. 
Den grund som använts för att skapa scenariot är det material som hämtats i 
litteraturen och det bearbetade intervjumaterialet. Vidare i kapitlet beskrivs vilken 
nytta, vilka risker, begränsningar och nackdelar som kan identifieras i scenariot och 
slutligen ges en variant av scenariot där de risker, begränsningar och nackdelar som 
identifierats belyses ytterligare. 

 

Carl arbetar som läkare vid ett sjukhus någonstans i Sverige. Efter att ha noterat 
vilken tid han började sitt arbete med hjälp av sin handdator, deltog han vid ett möte 
på akuten. Han tjänstgör för närvarande vid akutmottagningen och där inleds alltid 
arbetspassen med ett kort möte. Det här arbetspasset har Carl jourtjänstgöring under 
kvällen och natten. Resterande tid av arbetspasset handlar om att ta hand om de 
patienter som kommer in. Strax efter mötet anländer en patient, Saga 80 år, med 
misstänkt höftledsfraktur. Då hon registreras som patient får hon ett armband med en 
streckkod vilken Carl scannar av för att få tillgång till hennes journal i sin handdator. 
Han kan läsa i journalen att Saga varit i stort sett frisk tidigare.  

Efter en pratstund med Saga om hur frakturen uppstått och att Carl noterat detta i 
hennes journal skickar han en remiss till röntgen. Han kontrollerade även 
bemanningsläget på operation då det med all säkerhet blir fråga om en operation av 
Sagas höftled. Han kunde meddela operationsavdelningen att det var en patient på 
ingång och de kunde då börja förbereda i god tid för utrustning och personal. Han 
kontrollerade även vart Saga kunde få en sängplats efter att röntgen och operation 
utförts och bokade upp den till henne. Saga blir omhändertagen väl utan onödiga 
dröjsmål och mår efter omständigheterna bra då hon anländer till avdelningen efter 
röntgen och operation.  

Senare under Carls arbetspass anlände en mycket svårt skadad patient som var 
medvetslös till akuten. Carl kallades dit och kunde snabbt få upp patientens journal i 
sin handdator efter att ha scannat av armbandet. De hade fastställt hans identitet med 
det körkort han hade i plånboken. De mest akuta åtgärderna utfördes och därefter tog 
han fram sin handdator för att kontrollera om det var ytterligare prover eller 
undersökningar som borde göras på den här patienten. Han var något osäker på hur 
han skulle gå vidare med en av patientens åkommor och sökte därför mer information 
i ett av programmen han kunde nå från handdatorn. Han kunde snabbt skicka de 
remisser som behövdes och kontrollera platsläget på Intensivvårdsavdelningen vilket 
var aktuellt för den här patienten. 

När de viktigaste provsvaren registreras och Carl läst dem skriver han 
läkemedelsordinationer på läkemedelslistan. Handdatorn varnar Carl när han ger 
ordination på ett läkemedel som inte var lämpligt i kombination med ett annat. Han 
får istället förslag på likvärdiga läkemedel som är lämpliga och Carl skriver en ny 
ordination. Om Carl ordinerat felaktigt tre gånger i rad stängs funktionen av och han 
måste tillkalla en annan läkare som får ordinera istället. Då även denna patient 
förflyttats vidare dikterade Carl vilka åtgärder som utförts och patientens tillstånd. 
Efter dikteringen kontrolläser han snabbt för att se att han dikterat rätt. Klockan är 
nu halv fyra på natten och han är lite småtrött.  
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Carls arbetsdag på akuten rullar på och han har sin ständige följeslagare handdatorn 
som stöd i fickan. De noteringar han gör går direkt in i patienternas journal och 
därmed är alla andra som träffar patienten ständigt uppdaterade vad gäller den 
information som finns i journalen. 

 

7.1 Reflektioner kring scenariot 
I scenariot beskrivs en rad tillfällen då handdatorn används och här nedan ges en 
redogörelse för vilken nytta, vilka risker, begränsningar och nackdelar som kan 
utläsas i scenariot. 

 

De nyttoaspekter som kan utläsas i scenariot är följande: 

• Tidsbesparing för läkaren då han kan rapportera arbetstider i handdatorn.  

• Den direkta tillgången till patientjournalen genom att scanna en streckkod som 
patienten bär på sitt armband. 

• Att kunna skicka och ta emot remisser, labsvar och röntgenutlåtanden. 
Personal slipper springa med remisser och prover utan den tid det skulle tagit 
kan de ägna åt patienten istället. 

• Kontrollen av bemanningsläget och platsläget gör att personal kan förbereda 
sig i god tid då det kommer en patient. Patienten slipper onödiga väntetider då 
planering av arbetet från att patienten kommer in till akuten tills denne kommit 
till avdelning görs omgående. 

• Den direkta tillgången till patientjournalen är extra värdefull då patienten är 
medvetslös och inte kan förmedla sig själv.  

• Handdatorn ger snabb åtkomst till information läkaren söker och den kan även 
fungera som stöd för extra kontroll av vilka åtgärder som utförts och om 
ytterligare åtgärder behöver utföras. 

• Att kunna kontrolläsa dikteringsinformation direkt och göra eventuella 
korrigeringar omgående. 

• Övriga berörda avdelningar kan utan dröjsmål läsa den information som skrivs 
in i patientjournalen. De har snabb tillgång till uppdaterad information i 
patientjournaler. 

• Stödet vid läkemedelsförskrivning är bra för att uppmärksamma olämpliga 
kombinationer eller doser. Kan även användas för att varna om patient är 
allergisk mot vissa läkemedel. 

 

De risker, begränsningar och nackdelar som kan utläsas i scenariot är följande: 

• Om ett driftsstopp uppstår kan inte läkaren nå till exempel patientjournaler 
eller få provsvar. Hur ges tillgång till den informationen om det skulle uppstå 
driftsstopp? 

• Hur regleras säkerheten så informationen inte kan läsas av någon obehörig? I 
scenariot sker ingen inloggning. 
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• Då exempelvis remisser sänds sker ingen bekräftelse av att de nått avsedd 
mottagare. Hur vet läkaren att remissen nått fram till avsedd mottagare? 

• Litar läkaren för mycket på att datorn gör rätt? Läkaren gör ingen kontroll i 
annan litteratur eller med annan kollega innan han byter läkemedel då datorn 
gett signal om olämplig kombination. 

• Är det verkligen så att läkaren sparar tid då han använder handdatorn? De 
arbetsuppgifter som annan personal skött tidigare läggs istället på läkaren. 

• Stöldrisk av handdatorn och av den information den innehåller finns alltid.  

• Identifiering av medvetslös patient sker med hjälp av dennes körkort i 
scenariot. Detta är inte ett säkert sätt att identifiera någon med. 

 

Reflektionerna ger en bild av på vilka sätt en handdator skulle kunna göra nytta då 
den används som stöd i det vårdande och diagnostiserande arbetet. De nyttoaspekter 
som anses viktigast i sammanhanget är den direkta tillgången till uppdaterad 
information, det ökade stödet för beslut och den tidsbesparing dessa faktorer kan ge. 
Patienterna kan därigenom erbjudas snabbare behandling vilket leder till ökad 
vårdkvalitet och minskade kostnader.  

Samtidigt visar scenariot på vissa risker, begränsningar och nackdelar vilka också bör 
beaktas vid ett införande av handdatorer som stöd åt vårdpersonal för att nyttan ska 
överväga. Säkerhetsfrågan anses vara en av de viktigaste aspekterna vad gäller risken 
med handdatoranvändning. Det är viktigt att information inte kan nås av obehöriga. 
Användande av handdatorn får inte heller leda till en övertro på den information som 
presenteras, läkaren måste fortfarande ta sitt eget beslut och ansvar. 

Den idealbild som det tidigare scenariot beskriver ger en övervägande positiv bild av 
hur en handdator kan göra nytta. För att ytterligare belysa de risker, begränsningar 
och nackdelar som nämnts följer en variant av scenariot med en mer negativ bild av 
handdatoranvändning. 

 

7.3 Framtidsscenario II 
Carl arbetar som läkare vid ett sjukhus någonstans i Sverige. Efter att ha noterat 
vilken tid han började sitt arbete med hjälp av sin handdator deltog han vid ett möte 
på akuten. Carl upplever att inloggningsfunktionen som finns på hans handdator är 
krånglig och tar för mycket tid så han bestämmer sig för att avaktivera den 
funktionen. Han tjänstgör för närvarande vid akutmottagningen och där inleds alltid 
arbetspassen med ett kort möte. Det här arbetspasset har Carl jourtjänstgöring under 
kvällen och natten. Resterande tid av arbetspasset handlar om att ta hand om de 
patienter som kommer in.  

Strax efter mötet anländer en patient, Saga 80 år, med en misstänkt höftledsfraktur. 
Då hon registreras som patient får hon ett armband med en streckkod vilken Carl 
scannar av för att få tillgång till hennes journal i sin handdator. Det visar sig dock ha 
uppstått ett tillfälligt driftsstopp vilket hindrar åtkomsten av Sagas journal. Han får 
avvakta driftsstoppet och ber istället Saga berätta om sin tidigare sjukdomshistoria 
och hur den misstänkta frakturen uppstått för att få en uppfattning om henne som 
patient. Den pappersjournal Saga haft tidigare har även den förts in i hennes 
datorjournal så Carl kan inte nå den på något annat sätt. 
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Efter en pratstund med Saga har driftsstoppet hävts och Carl kan nu nå hennes 
journal där han för in Sagas redogörelse för hur frakturen uppstått. Han skickar 
därefter en remiss till röntgen men det visar sig efter en stund att den inte nått fram 
till rätt mottagare då Carl blir uppringd av bakjouren som undrar över den 
röntgenremiss han just fått till sin handdator. Carl gör ett nytt försök att skicka 
remissen och kontrollerar därefter bemanningsläget på operation då det med all 
säkerhet blir fråga om operation av Sagas höftled. Han meddelade 
operationsavdelningen att det var en patient på ingång för att de skulle kunna börja 
förbereda i god tid för utrustning och personal. Carl kontrollerade även vart Saga 
kunde få en sängplats efter att röntgen och operation utförts och bokade upp den till 
henne. På grund av den felaktigt sända remissen och att varken bemanning eller 
platsläge uppdaterats korrekt får tyvärr Saga vänta en längre tid på såväl röntgen 
och operation och är ganska medtagen då hon till slut anländer till avdelningen där 
personalen fått göra vissa omflyttningar på grund av dubbelbokningar av 
sängplatser. 

Senare under Carls arbetspass anlände en mycket svårt skadad patient, som var 
medvetslös, till akuten. Carl kallades dit och kunde snabbt få upp patientens journal i 
sin handdator efter att ha scannat av armbandet. De hade fastställt hans identitet med 
det körkort han hade i plånboken vilket tyvärr var ett misstag då det visade sig senare 
att patienten hade sin brors plånbok i fickan. De mest akuta åtgärderna utfördes och 
det togs en mängd prover, vissa av dem onödiga eftersom patientjournalen inte var 
den rätta. En förälder till patienten anlände dock en kort tid efter till akuten och 
kunde ange rätt identitet så Carl kunde nå rätt journal. Då Carl ska söka efter 
ytterligare information kring en av patientens åkommor uppstår dock ett driftsstopp 
återigen och han får istället gå till en expedition för att söka bland de pärmar och 
böcker som finns där. Efter en viss försening kan Carl skicka de remisser som 
behövdes och göra en kontroll av platsläget på Intensivvårdsavdelningen vilket var 
aktuellt för den här patienten. Han upplever att han inte har mer tid för patienterna 
nu trots handdatorns stöd eftersom han ålagts många fler arbetsuppgifter vilka 
sköttes av annan personal tidigare. 

När provsvaren registrerats får Carl börja med att sålla bland svaren på de onödiga 
prover som tagits för att därefter skriva in läkemedelsordinationer på 
läkemedelslistan. Dessvärre missar Carl ett provsvar han borde uppmärksammat men 
handdatorn varnar honom för den olämpliga kombination som uppstått. Dessvärre 
ger handdatorn nya förslag som grundar sig på ett flertal av de onödiga provsvar 
Carl fått till sin handdator. Trött som han är, reagerar han inte på de nya förslag 
handdatorn ger så den ordination han skriver är inte heller lämplig men nu varnar 
inte handdatorn eftersom han väljer bland givna förslag. Då patienten äntligen 
förflyttats vidare dikterade Carl vilka åtgärder som utförts och patientens till stånd. 
Dikteringsfunktionen låser sig dock så Carl kan inte kontrolläsa omedelbart utan får 
göra det vid ett senare tillfälle.  

Olyckligtvis råkar Carl lägga ifrån sig handdatorn senare under sitt arbetspass och 
när han upptäcker det är den naturligtvis borta. Eftersom han avaktiverat 
inloggningsfunktionen kan nu vem som helst komma åt känslig information. Efter att 
Carl och ett flertal av den övriga personalen sökt efter hans handdator hittar de den 
på en toalett. Det visar sig att någon använt handdatorn och läst sådan information 
som endast Carl eller annan behörig sjukvårdpersonal har rätt att läsa. Lyckligtvis 
verkar det som personen inte har förändrat någon data förutom att denne registrerat 
att Carl slutat sitt arbetspass långt tidigare än vad som var fallet. Denna upptäckt gör 
dock inte Carl förrän han får sitt lönebesked i slutet av månaden. 
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Detta scenario ger en mer negativ bild av hur en handdator kan påverka en läkares 
arbetssituation. De aspekter kring vilka risker, begränsningar eller nackdelar som 
bland annat kan utläsas är hur viktigt det är med utbildning i säkerhetsfrågor. Om Carl 
varit mer informerad om vilka risker det kan innebära att avaktivera 
inloggningsfunktionen hade han troligtvis inte gjort det. Vad gäller säkerhet krävs 
också någon form av bekräftelse att till exempel remisser når rätt mottagare. I 
scenariot innebar det längre väntetid för patienten då remissen fick sändas på nytt. Att 
det är en hög driftssäkerhet synes också viktigt då det i scenariot innebar såväl långa 
väntetider för patienterna som onödig provtagning vilket inte höjer vårdkvaliteten. 
Dessutom är det så att ett flertal av de arbetsuppgifter Carl utför i scenariot utförs i 
nuläget av annan personal som till exempel undersköterskor eller sjuksköterskor. 
Detta innebär att han i scenariot måste lägga en del av den sparade tiden med 
handdatoranvändning på arbetsuppgifter han tidigare kunde lämna ifrån sig.  

Med kapitlets reflektioner kring framtidsscenariot, varianten på scenariot och det 
analyserade materialet i kapitel 6 som grund presenteras de slutsatser som kan dras i 
det kommande kapitlet. Dessa slutsatser förväntas svara på den tidigare presenterade 
problempreciseringen. I kapitlet därefter diskuteras arbetet i sin helhet vad gäller de 
resultat som framkommit och hur arbetet genomförts samt förslag ges på framtida 
arbeten inom problemområdet. 
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8. Slutsatser 
I kapitlet redovisas de slutsatser som kan dras utifrån intervjumaterialet och scenariot 
kopplat till den litteratur som redovisats i bakgrunden. Problempreciseringen ligger 
till grund för de slutsatser som dras kring vilken nytta, potentiella nackdelar, 
begränsningar och risker det kan innebära att ha tillgång till information via 
handdatorer vid användande i det vårdande och diagnostiserande arbetet inom hälso- 
och sjukvård.  

Den nytta, nackdelar, begränsningar och risker som intervjupersonerna och scenariot 
beskriver stämmer relativt bra överens med de som beskrivs i litteraturen. Det framgår 
dock mer tydligt vilken typ av information som skulle vara värdefullt att ha tillgång 
till och i vilka situationer handdatorn skulle göra nytta vid analys av 
intervjumaterialet.  

 

Arbetet tyder på följande nytta: 

• Handdatorn ger förbättrad tillgång till relevant information  

• Vid mobilt arbete kan informationen nås oavsett vart användaren befinner sig. 

• Information presenteras enhetligt till samtliga användare. 

• Ökat beslutsstöd, vilket kan resultera i minskade väntetider, förbättrad 
vårdkvalitet och minskade kostnader. 

• Handdatorn kan spara tid och resultera i mer korrekt datafångst. 

• Administrativa rutiner som tjänstgöringsrapportering, tillgång till scheman och 
kontroll av bemanningsläget underlättas. 

 

Arbetet tyder på följande nackdelar, begränsningar eller risker: 

• Handdatorn är inte lämplig att använda vid riktigt akuta situationer.  

• Om det litas för mycket på tekniken utgör användaren den största risken. 

• Begränsning vad gäller datorns kapacitet, den har inte tillräcklig kapacitet vad 
gäller minne, processor och livslängd på batterier. 

• Säkerhetsrisker om obehöriga kan nå information. Såväl information som 
handdator kan hamna i orätta händer. 

• Trögheter inom hälso- och sjukvård i form av långa beslutsprocesser och 
formella upphandlingsregler vilket gör att användarnas intresse och 
engagemang avtar. 

 

Det har framförts en rad situationer då en handdator skulle göra nytta och vilka 
funktioner i den som skulle vara av värde då den används i det vårdande och 
diagnostiserande arbetet. Den nytta som kan utläsas tydligast är att ha information lätt 
tillgänglig framförallt nattetid vid akuta situationer. Läkarna arbetar då oftast 
ensamma vilket innebär att det inte finns kollegor att rådfråga lika enkelt som vid 
arbete dagtid eller icke akuta situationer. Det är dessutom ofta en stressig arbetsmiljö 
vilket påverkar då beslut ska tas. Undersökningen tyder på att den information som 
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skulle vara värdefull att ha tillgång till i dessa sammanhang är av typen medicinska 
PM, medicinsk litteratur och instruktionsfilmer. Denna typ av information berör i 
huvudsak hur olika diagnoser bör utredas och behandlas vilket är till stöd då läkarna 
ska fatta beslut kring de patienter de möter.  

Det påvisas dock i detta arbete att handdatorn inte är lämplig att använda vid de riktigt 
akuta situationerna. Det betonas att en läkare ska veta vad denna ska utföra vid sådana 
situationer utan tillgång till extra stöd som exempelvis utredande och behandlande 
information via en handdator. Enligt Gratte (1996) och Wigertz (1996) ska den 
information som presenteras och de system som används i datorn endast vara ett stöd 
för beslut. Användaren måste fortfarande ta sitt eget beslut och ansvar. 
Undersökningen tyder på att användaren av handdatorn utgör den största risken inte 
handdatorn i sig. Ivarsson (2000) anser att om människan litar för mycket på tekniken 
nås inte vinsten med dubbleringen människa och maskin. 

Ytterligare nytta som påvisas är att informationen i handdatorn presenteras enhetligt 
vilket är till fördel för samtliga läkare men kanske först och främst för mindre erfarna 
läkarna då de idag ges olika instruktioner beroende på vem som rådfrågas. Inga 
instruktioner är felaktiga men det är som oerfaren läkare inte så lätt att bilda sig en 
egen uppfattning om vilka instruktioner som passar bäst för just han eller hon att 
arbeta utifrån. Det är dock inte så att en mer erfaren läkare inte skulle ha nytta av en 
handdator utan de har andra behov vad gäller typ av information som ger dem nytta. 

Nyttan av att ha information lätt tillgänglig bekräftas av ett flertal författare. 
Ammenwerth m.fl. (2000) anser att den generella fördelen med mobilt datorstöd är att 
den möjliggör tillgång till relevant information. Ludvigsson (2002) påpekar att 
handdatorn ger omedelbar tillgång till information vilket är värdefullt vid akuta 
situationer. Enligt VISI-projektet (2001) är tillgängligheten av relevant information 
vid rätt tillfälle på ett säkert och enkelt sätt av stor betydelse då vårdpersonalen ska 
kunna utnyttja sin kompetens till att lösa komplexa och svåra problem på bästa sätt.  

Enligt Dahlgren m. fl. (2000) finns det samband mellan att ha informationen lätt 
tillgänglig, förbättrad vårdkvalitet och minskade kostnader genom att patienter kan 
ges rätt behandling snabbare. Väntetider minskar och stödet handdatorn och dess 
informationsinnehåll kan ge bidrar till säkrare beslut och därmed är patienterna de 
som skulle dra störst nytta av ökad handdatoranvändning vid det vårdande och 
diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård. Detta arbete tyder på att läkarnas 
mål med IT-satsningar framförallt är att förbättra för patienterna. Det påvisas även 
möjligheter att höja patientsäkerheten i och med det ökade stödet och tillgången till 
information då beslut ska tas kring en patient. Zetterberg (2002) anser att säkerheten 
kan öka om exempelvis läkemedelordinationer kan utföras direkt hos patienten. 
Vidare talar undersökningen  för att handdatorn inte påverkar relationen mellan läkare 
och patient, vilket Ammenwerth m.fl. (2000) påpekar är en viktig tanke att beakta. De 
anser att ett mobilt datorstöd inom vården inte får ersätta den direkta kontakten med 
patienter eller kollegor. 

Vidare anses att ytterligare information kring till exempel läkemedelsordinationer och 
att få tillgång till patientjournaler skulle öka nyttan med handdatoranvändning. Det 
vore då önskvärt med ett trådlöst nätverk för att inte behöva lagra all information i 
handdatorn vilket inte är bra ur säkerhetssynpunkt. Arbetet påvisar en tendens att 
nyttan med handdatoranvändning skulle öka i förhållande till de tjänster som kan 
utföras med hjälp av den. På liknande sätt påvisas att nyttan med 
handdatoranvändning ökar i förhållande till hur mobil användaren är vid arbete med 
det vårdande och diagnostiserande arbetet. Det är av mindre betydelse vilken 
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yrkesgrupp personen tillhör. Ovanstående tendenser bekräftas av Zetterberg (2002). 
Hon anser att de revir som finns inom hälso- och sjukvård behöver rivas såväl mellan 
olika kategorier av vårdpersonal som mellan IT-funktion och vårdpersonal. Hon 
påtalar bland annat att all personal som behöver ska ha tillgång till handdatorer 
oavsett yrkeskategori och att de stora vinsterna nås med små förändringar i vardagen. 

Den begränsning kring användande av handdatorer vid det vårdande och 
diagnostiserande arbete inom hälso- och sjukvård som kan utläsas tydligast är datorns 
kapacitet. Om mer information ska behandlas via handdatorer är inte minneskapacitet 
eller processorkraft tillräcklig på det sätt som vore önskvärt. Detta påtalar även British 
Educational Communications and Technology agency (2001) och Ludvigsson (2002). 
De anser att en handdator är begränsad i sin funktionalitet jämfört med mer kraftfulla 
datorer. Zetterberg (2002) betonar även att batteriernas livslängd är dålig och att så 
gott som ingen modell på marknaden erbjuder extern laddning av batterierna vilket 
medför ett ökat behov av antal handdatorer. De klarar oftast inte mer än 3 timmars 
användning men det är 24 timmars behov inom hälso- och sjukvård. 

Undersökningen påvisar även en oro kring hur säkerheten kan fastställas om mer 
information kommer att hanteras via handdatorer och lokala trådlösa nätverk. Den 
information som hanteras vid arbete med det vårdande och diagnostiserande arbetet 
inom hälso- och sjukvård är ofta känslig och det är av vikt att ingen obehörig kan nå 
den. Sågänger och Utbult (1998) och Ricknäs (2002) påpekar risken med att tillgång 
till information via datorer ökar sårbarheten och att informationen kan komma på 
avvägar. Ricknäs (2002) menar att information i handdatorer bör krypteras och det 
ska krävas inloggning för att hindra obehöriga från åtkomst av information. 

Arbetet tyder på att det skulle spara tid och resultera i mer korrekt datafångst att 
kunna använda den dikteringsfunktion som finns på vissa modeller av handdatorer. 
Idag läggs mycket tid på att leta diktafoner och tomma band och denna tid skulle 
istället kunna ägnas åt patienter vilket skulle öka vårdkvaliteten. Detta bekräftas även 
av ISE Data (2001) som anser att handdatorn möjliggör mer korrekt och snabbare 
datafångst och de anser att en investering av handdatorer skulle löna sig såväl vad 
gäller tid som kostnader. Även Zetterberg (2002) betonar nyttan med att kunna 
använda handdatorn för diktering men att det möter stor motstånd från sekreterarna 
som inte vill bli av med sina arbetsuppgifter. 

Den nytta som också framkommit är att handdatorn skulle kunna användas till mer än 
det vårdande och diagnostiserande arbetet. Information av typen scheman, 
bemanningssituation och att kunna rapportera tjänstgöringstider i handdatorn vore 
värdefullt att kunna ha tillgång till. Att rapportera tjänstgöringstider kräver dock inte 
en handdator utan kan göras vid en stationär dator. Nyttan med handdatorn i det fallet 
påvisas genom möjligheten att fler kan utföra sin rapportering samtidigt oberoende av 
om det finns tillgång till en stationär dator eller inte. Arbetet påvisar en brist på 
tillgång till stationära datorer för läkare som arbetar med det vårdande och 
diagnostiserande arbetet vilket gör att det kan ta onödigt lång tid att utföra vissa 
moment. Att arbeta som läkare innebär många förflyttningar mellan olika enheter 
inom ett sjukhus under en arbetsdag och med en handdator kan de nå den information 
de behöver oavsett var de befinner sig. 

Undersökningen tyder dock på viss oenighet mellan ledning och användare kring 
nyttan med ett införande av handdatorer. Det tar lång tid att fatta beslut och då avtar 
användarnas intresse och engagemang kring ett sådant införande. Petersson (1998) 
påpekar att det är viktigt att engagera just läkare vid datorisering inom hälso- och 
sjukvård eftersom de har en nyckelroll inom vården och då även vad gäller IT-
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användning. Leffler och Odelhög (2001) beskriver en tröghet i form av långa 
beslutsprocesser och formella upphandlingsregler inom hälso- och sjukvård som 
verkar hämmande på förnyelsetakten av nya IT-lösningar för verksamheten. 
Trögheten inom organisationen bekräftas även av Zetterberg (2002). Hon anser att de 
lagar som reglerar hur hälso- och sjukvård ska bedrivas bidrar till denna tröghet.  

Om IT-satsningar inom hälso- och sjukvård ska styras till de områden där de gör 
störst nytta, vilket Landstingets IT-råd (1997) förespråkar, bör ett införande av 
handdatorer riktas mot akutsjukvården i första hand då arbetet tyder på att de skulle 
göra störst nytta vid den typen av vård. Handdatorn erbjuder snabb tillgång till 
information då läkaren behöver göra en extra kontroll innan beslut tas oberoende av 
vart denne befinner sig. Det är dock viktigt att notera att det fortfarande är den 
enskilde läkaren som fattar beslut och ansvarar för det. Handdatorn och den 
information den erbjuder verkar endast som stöd för beslut. Om det dessutom är en 
infrastruktur av typen lokalt trådlöst nätverk kan alla användare inom hälso- och 
sjukvård snabbare och enklare erbjudas uppdaterad information. Det kan bidra till mer 
korrekta beslut kring patienters vård och diagnoshantering vilket i sin tur kan minska 
kostnader och förbättra vårdkvaliteten. Enligt Dahlgren m.fl. (2000) leder nyttan med 
att använda IT i vården till ökad livskvalitet för patienterna vilket är huvudmålet med 
IT-satsningar inom vården. 

I följande kapitel, vilket är det avslutande, följer en diskussion dels kring arbetets 
resultat och dels kring hela arbetets genomförande. Slutligen presenteras ett antal 
förslag på framtida arbete inom problemområdet. 
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9. Diskussion 
I kapitlet förs till en början en diskussion kring resultatet och därefter diskuteras 
arbetets genomförande. Slutligen i kapitlet ges förslag på  framtida arbeten inom 
problemområdet. 

 

9.1 Diskussion kring resultat 

Arbetet har resulterat i beskrivningar av vilken nytta, potentiella nackdelar, 
begränsningar eller risker användning av handdatorer kan innebära vid det vårdande 
och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård. Slutsatserna jämförs även med 
den litteratur som ligger till grund för arbetet. Därmed anses det förväntade resultatet 
som beskrevs i kapitel 3.3 ha uppnåtts. De slutsatser som dras i arbetet stämmer 
förhållandevis väl överens med de åsikter som litteraturen presenterar. Det tyder på att 
arbetets resultat stöds av litteraturen och kan ses som relativt generellt trots att 
intervjuer utförts med en tillgänglig grupp.  

Trots intervjugruppens positiva inställning till IT-användning inom vården har de 
ändå kunnat se nackdelar, risker och begränsningar med användning av handdatorer. 
Det hade dock troligtvis framkommit andra aspekter av denna karaktär om en annan 
intervjugrupp valts. Till exempel skulle läkare helt utan erfarenhet av 
handdatoranvändning eller läkare med betydligt längre erfarenhet av att använda 
handdatorn i sitt arbete kunnat ingå i urvalet och på så sätt ha förändrat det resultat 
som nu framkommit. Intervjugruppens positiva inställning gör det troligtvis lättare att 
se nyttan med IT inom vården än om intervjugruppen haft en mer negativ inställning. 
Om gruppens ålderssammansättning varit annorlunda kunde det också gett ett annat 
resultat. 

Urvalet av intervjupersoner påverkade troligen de svar som gavs vad gäller 
utbildningsbehov då deras intresse och positiva inställning gynnat dem vid 
användandet av handdatorer. Urvalet ansågs vara för skevt för att kunna dra någon 
slutsats i frågan. Ovana användare hade troligtvis varit av en annan åsikt. De svar som 
framkom fokuserade dessutom enbart på att kunna använda handdatorn och dess 
program. Det kan ändå anses finnas behov av utbildning kring tekniken med 
handdatoranvändning för att nå en vidare förståelse för vilka möjligheter och 
begränsningar det innebär. Ett flertal av intervjupersonerna diskuterar säkerhetsrisker 
kring handdatoranvändning och uttrycker en oro kring hur den kan fastställas. Ingen 
av intervjupersonerna uttrycker dock något behov av utbildning kring säkerhetsfrågor 
vilket troligtvis vore av stort värde om de ska kunna hantera handdatorn och dess 
innehåll på ett korrekt och säkert sätt. 

Arbetet påvisar att patienterna kan dra nytta av ett införande av handdatorer då det 
kan leda till kortare väntetider, höjd vårdkvalitet och minskade kostnader. Därmed 
anses nyttan överväga de nackdelar, begränsningar och risker som påvisats. Att 
använda handdatorn för tillgång till information kräver dock att användaren är vaksam 
på hur och när informationen i handdatorn används och är väl informerad kring de 
säkerhetsrisker som finns. Det kan även krävas vissa lagändringar kring 
informationshanteringen inom hälso- och sjukvård. Dels för att minska den tröghet 
som finns idag inom organisationen och dels för att främja intresse och engagemang 
hos de blivande användarna.  
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Med litteraturen och det nuläge som intervjuerna visat på som stöd anses det finnas 
mycket kvar att göra gällande användning av IT i det vårdande och diagnostiserande 
arbetet inom hälso- och sjukvård. Det kommer att krävas stora gemensamma insatser 
inom och mellan landsting på grund av de olika utgångslägen som finns och att många 
skapat egna lösningar istället för att samverka kring en gemensam lösning. 

 

9.2 Diskussion kring arbetets genomförande 
Litteratursökning kring problemområdet påbörjades omgående vilket varit till fördel 
för arbetet då det tog mer tid i anspråk än förväntat att söka relevant litteratur. Det 
visade sig finnas gott om litteratur som berör IT inom vården men det tycks finnas ett 
glapp mellan åren 1997 till 2000 bland litteratur som berör problemområdet. Den 
mesta litteraturen som ligger till grund för detta arbete är skriven år 1997 eller tidigare 
eller år 2000 eller senare. Vad detta glapp i litteraturen beror på kan diskuteras. En 
tanke är att det möjligen var mer fokus kring de problem som förväntades uppstå vid 
millenniumskiftet och att andra områden då fick stå tillbaka. 

I kapitel 2.4, beslutsfattande inom vården, finns några referenser i andra hand vilket 
hade varit önskvärt att undvika. Det visade sig vara svårare än förväntat att hitta den 
litteratur vilken det refereras till i andra hand eller annan motsvarande litteratur. 
Kontakt togs med en föreläsare inom området och ytterligare sökning av litteratur på 
biblioteket utfördes men tyvärr utan resultat.  

Det var inte så enkelt som förväntat att hitta rätt problemprecisering under arbetets 
första del. En formulering fick istället växa fram under arbetets gång trots en egen 
klar uppfattning om vilket problem arbetet skulle fokusera på. Det hade dock sina 
fördelar då det ledde till en vidare syn kring problemområdet än om en 
problemprecisering varit färdig snabbare.  

Det blev relativt styrt med vilken metod som var lämplig på grund av verksamheten 
och den sekretess som råder. Tiden var också en faktor som påverkade val av metod 
då vissa metoder kräver längre tid att genomföra. Det har ändock känts som ett bra val 
med intervjuer då de givit tillfälle till intressanta diskussioner. Bemötandet har 
dessutom varit enbart positivt från samtliga intervjupersoner.  

Det ägnades förhållandevis lång tid åt att söka fler intervjupersoner då det varit 
önskvärt med ytterligare intervjuer med läkare vilka använt handdatorer under en 
längre tid och som har längre erfarenhet inom yrket. Kontakt togs både via e-post och 
telefon med flera sjukhus eller direkt med tänkbara intervjupersoner men det 
resulterade i endast en intervjuperson som är läkare med längre erfarenhet av 
handdatoranvändning och läkaryrket. Det var svårt att hitta tänkbara intervjupersoner 
vilket kan bero på att det inte är så vanligt att använda handdatorer vid det vårdande 
och diagnostiserande arbetet inom hälso- och sjukvård ännu. Det kunde givit ett något 
annorlunda resultat om intervjugruppen haft en annan sammansättning och om det 
hade varit möjligt att få infallsvinklar från fler olika sjukhus eftersom de tycks ha 
relativt olika nulägen vad gäller IT-användning. För ytterligare erfarenheter och 
värdering av intervjumaterial se kapitel 5.3. 

De huvudgrupper av frågeställningar som skrevs till grund för intervjuerna var till stor 
hjälp då intervjumaterialet skulle bearbetas. Det var värdefullt att ha dem att utgå ifrån 
då det tog mer tid än förväntat med bearbetning. Frågorna som ställdes under 
intervjuerna kunde placeras in och redovisas utifrån respektive huvudgrupp vilket gav 
bra stöd för och struktur på materialpresentationen. 
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De reflektioner som gjordes kring scenariot i kapitel 7 upplevdes svårt att utföra då 
scenariot är ett resultat av egna idéer baserade på litteraturstudier och intervjuer. Den 
bild scenariot ska ge av hur en handdator kan användas är en tänkt framtid och det var 
lättare att se nyttan än nackdelar, begränsningar och risker. Tanken med att använda 
handdatorer i det vårdande och diagnostiserande arbetet är ju att det ska förbättra för 
såväl patienter som personal och det är då lättare att se fördelarna i scenariot. Efter att 
det lagts till en variant av scenariot i kapitlet där den positiva bilden suddats ut något 
är det lättare att tolka dem som att ett verkligt scenario i framtiden troligtvis kommer 
att motsvara en kombination av det positiva och det negativa scenariot. 

Att ha egen erfarenhet inom vården kan ses som både positivt och negativt för arbetet. 
Det var positivt vad gäller förståelse för verksamheten och problemområdet. Det finns 
en mängd verksamhetsspecifika begrepp vilket har varit värdefullt att ha viss kunskap 
om. Det hade troligtvis tagit mer tid att förstå allt om det inte funnits egen erfarenhet 
inom vården. Det kan dock ses som negativt i vissa sammanhang då det varit lätt att ta 
vissa saker för givet. Det har emellanåt varit svårt att uppmärksamma begrepp och 
situationer som behöver förklaras mer eller annorlunda för läsare som inte har 
erfarenhet inom hälso- och sjukvård. 

Trots att vissa delar tagit mer tid i anspråk har den tidsplan som gjordes upp vid 
arbetets början hållit väl. Framförallt vid arbetets början var tidsplanen värdefull då 
det kändes som om det fanns mer tid till förfogande än vad som var fallet. Tidsplanen 
hjälpte då till att driva arbetet framåt vilket resulterat i att det inte blivit ont om tid till 
någon del under arbetets gång. Det kan rekommenderas att göra upp en relativt 
detaljerad tidsplan då examensarbeten ska påbörjas eftersom tiden går fort när arbetet 
väl är igång. 

 

9.3 Förslag på framtida arbete 
För att säkerställa det resultat som framkommit skulle ytterligare intervjuer kunna 
utföras. De skulle då kunna riktas mot grupper med längre erfarenhet av yrket och 
handdatoranvändning, men även mot grupper med en annan ålderssammansättning 
eller som inte har erfarenhet av att använda handdator som stöd för sitt arbete. En 
enkätundersökning där ett större antal läkare får delge sina åsikter skulle också hjälpa 
till att säkerställa resultatet. 

Då resultatet pekar på att användande av handdatorer skulle göra störst nytta vid akuta 
situationer vore det av intresse att genomföra en utförligare undersökning med fokus 
på akutsjukvård. Arbetet kan då utvidgas till att titta på vilken nytta, potentiella 
nackdelar, begränsningar eller risker användande av handdatorer kan innebära för 
samtliga berörda yrkesgrupper vilka arbetar med akutsjukvård.  

Ytterligare framtida arbete av intresse vore att undersöka vilka program marknaden 
erbjuder som motsvarar de visioner och önskemål vilka framkommit i detta arbete. 
Om programmen finns på marknaden, motsvarar de användarnas krav? Om de inte 
finns på marknaden finns det underlag för och intresse av att utveckla sådana 
program? 

Det skulle även vara av intresse att granska problemområdet ur ett mer ekonomiskt 
perspektiv. Idag placeras ett antal stationära datorer i lokaler som är outnyttjade en 
stor del av dagen på grund av vårdyrkets mobilitet. Ett framtida arbete skulle kunna 
vara att räkna på vilka potentiella ekonomiska vinster en investering av handdatorer 
skulle kunna innebära. 
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  Bilaga 1   

  A  

Huvudgrupper av frågeställningar 
 

• Hur ser det ut idag? Vad är problem/fungerar bra idag? 

 

• Vilka visioner finns gällande användning av datorstöd som en handdator? 

 

• Vilka nyttoaspekter kan uppnås? Vart/när skulle handdatorn göra störst nytta? 

 

• Vilka risker, nackdelar och begränsningar innebär användning av handdatorer? 
När är det inte bra att använda handdator? 

 

• Finns tillräcklig kunskap hos läkarna för bra utnyttjande av handdatorn? 

 

• Har andra yrkesgrupper hjälp av en handdator som arbetsredskap? Är de till större 
hjälp för AT-läkare än läkare med längre erfarenhet? 

 

 

 



  Bilaga 2 

  A   

Intervjufrågeunderlag besöksintervju 
 

Kön:______  Ålder:_____ 

 

1. Hur länge har du arbetat som AT-läkare? 

 

2. Vilken klinik arbetar du på idag? 

 

3. Beskriv kortfattat hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig 

 

4. Hur ges tillgång till information du behöver för ditt arbete idag?  

 

5. Hur tycker du att det fungerar med informationshanteringen, vad är bra respektive dåligt? 

 

6. Vad anser du rent allmänt om att använda IT i vården? 

 

7. Vilka funktioner skulle du vilja ha tillgång till i en mobil dator av typen handdator? 

 

8. Vilken utbildning anser du är nödvändig för att kunna utnyttja handdatorn på bästa sätt? 

 

9. Anser du att du som AT-läkare har tillräcklig utbildning inom IT för att kunna utnyttja en 
handdator i ditt arbete på ett bra sätt? 

 

10. Beskriv en situation där du inte använder handdator idag och ge sedan en vision om hur 
den situationen skulle kunna fungera med hjälp av en handdator 

 

11. Vilka problem ser du med att inte använda dig av en handdator idag? 

 

12. Vilka risker och begränsningar kan du se med att använda en handdator i ditt arbete? 

 

13. Beskriv en situation där handdatorn inte är ett bra arbetsredskap för dig i ditt arbete 

 

14. Kan handdatorn påverka relationen mellan dig som vårdgivare och patienten som 
vårdtagare? Hur och på vilka sätt i så fall? 
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15. Anser du att du som AT-läkare har större nytta av handdatorn som arbetsredskap än vad 
läkare med fler års erfarenhet har? 

 

16. Kan du ge en kort sammanfattning av i vilka situationer en handdator skulle vara till störst 
nytta i ditt arbete? 

 

17. Kan du ge en kort sammanfattning av i vilka situationer en handdator skulle vara en risk, 
begränsning eller nackdel i ditt arbete? 

 

18. Kan du se fler yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård som skulle ha nytta av tillgång till 
information i en handdator på liknande sätt som du? 



  Bilaga 3 

  A   

Intervjufrågeunderlag telefonintervju 
 

 Kön:                Ålder:______      

 

1. Hur länge har du arbetat som läkare? 

 

2. Vilken klinik arbetar du på för närvarande? 

 

3. Hur ges tillgång till den information du behöver för ditt arbete idag? 

 

4. Hur upplever du att informationshanteringen fungerar, vad är bra respektive dåligt? 

 

5. Hur länge har du använt dig av handdator i ditt arbete? 

 

6. Vilka funktioner har du tillgång till i handdatorn idag? 

 

7. Finns det ytterligare funktioner/program du skulle vilja ha tillgång till. Vilka i så fall? 

 

8. Har du gått någon utbildning inom IT? 

 

9. Vilken utbildning anser du nödvändig för att kunna använda handdatorn på ett bra sätt? 

 

10. Vilken nytta ser du med att använda dig av en handdator i ditt arbete? 

 

11. Kan du beskriva en situation där du använder dig av handdatorn i ditt arbete i dag. 

 

12. Om du inte hade haft tillgång till handdatorn, hur skulle den situationen sett ut i så fall? 

 

13. Vilka risker och begränsningar kan du se med att använda dig av en handdator i ditt 
arbete? 

 

14. Kan du beskriva en situation där handdatorn inte är ett bra arbetsredskap för dig i ditt 
arbete? 

 

15. Anser du att handdatorn kan påverka relationen mellan dig som vårdgivare och patienten 
som vårdtagare? Hur och på vilka sätt i så fall? 
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16. Anser du att behovet av handdator som arbetsredskap är beroende av hur lång erfarenhet 
som läkare man har? Varför och på vilka sätt i så fall? 

 

17. Kan du se fler yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård som skulle ha nytta av tillgång  till 
en handdator på liknande sätt som du? 

 

18. Kan du ge en kort sammanfattning av i vilka situationer en handdator ger störst nytta i ditt 
arbete? 

 

19. Kan du ge en kort sammanfattning av i vilka situationer en handdator skulle vara en risk, 
begränsning eller nackdel i ditt arbete? 

 

 

Övrigt att tillägga: 
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  A   

Intervju angående AT-läkares visioner om handdator som 
arbetsredskap, informationsbrev 
 

Jag heter Ann-Sofie Kvist och är student på det systemvetenskapliga programmet på 
Högskolan i Skövde. Under min sista termin på programmet skriver jag ett examensarbete i 
ämnet informationssystem på 20 poäng. Resultatet av mitt arbete ska grunda sig på någon 
form av undersökning, i det här fallet intervjuer med fem AT-läkare. Dessa intervjuer är 
grunden till genomförandet i arbetet, vilket förväntas resultera i ett framtidsscenario gällande 
läkares användning av handdatorer i det vårdande eller diagnosticerande arbetet. Scenariot ska 
kunna hjälpa till att vägleda satsningar inom IT i vården till de områden där de kan göra störst 
nytta.  

 

Jag önskar att banda intervjun för att kunna bearbeta materialet på ett bättre sätt efter avslutad 
intervju. Denna inspelning kommer att raderas efter bearbetning av materialet för att ingen 
utomstående ska kunna ta del av din medverkan. Jag kommer efter renskrift av intervjun att 
skicka över intervjumaterialet till dig för godkännande innan jag använder materialet i mitt 
examensarbete. Din medverkan är helt frivillig och du kan när du vill avstå från att besvara 
frågor eller avbryta intervjun.  

 

All information som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, 
identitet på den som intervjuas kommer inte att röjas. Arbetet publiceras efter godkänt resultat 
på kursens hemsida, vilken har följande adress: http://www.ida.his.se/exjobb.  

 

 

Tack för din medverkan. 

 

 

Ann-Sofie Kvist 

 


