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Abstract 

Svensk hälso- och sjukvård är en informationsintensiv bransch som står inför en stor 
utmaning avseende de informationsteknologiska lösningar som används idag och hur 
dessa lösningar bör utvecklas framöver. Vårdpersonalen efterfrågar att den teknologi 
som används ska vara flexibel och anpassad till arbetssituationen samt följa flödet i 
patientprocessen. För att utveckla lösningar anpassade till vård och omsorg som kan 

stödja användarna i deras arbetssituation krävs att metoder utvecklas utifrån 
användarna och deras arbetskontext i en distribuerad arbetsmiljö. Genom att ta fram 
sådana metoder utifrån ansatsen distribuerad kognition blir det möjligt att identifiera 
informationsflöden och de verktyg som används utifrån de fysiska förutsättningarna i 
arbetskontexten. Distribuerad kognition utgår från att människans tänkande ses som 

ett fenomen som utgår från social, kulturell och kontextuell interaktion samt 
interaktion med artefakter, Kognition anses på så sätt vara distribuerad. Denna rapport 
avser analysera DiCoT som utvecklats utifrån den distribuerade ansatsen och som är 

avsedd att användas som analysverktyg vid utveckling av nya 
informationsteknologiska lösningar och lämpar sig väl för arbetskontexter inom 
hälso- och sjukvård. För att analysera DiCoT har en etnografisk kvalitativ studie 
utförts och resultatet har visat att DiCoT fungerar väl som analysverktyg inom 
sjukvårdsmiljöer men att det finns områden så som sociala strukturer, avbrott i 

arbetsprocesser och indirekta interaktionsmönster som behöver beaktas och som kan 
komma att påverkas när dessa typer av sjukvårdsmiljöer digitaliseras. 

 

Nyckelord: Distribuerad kognition, kognitiva system, informationsteknologi, mobila 
gränssnitt, interaktiva whiteboards, sjukvård, användbarhet, fysisk layout, 

informationsflöde, artefakter, DiCoT. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Svensk sjukvård står idag inför en stor informationsteknologisk utmaning. Allt 
större krav ställs från politiker och beställare av sjukvård men också av patienter, 
anhöriga och framför allt av vårdpersonalen som ska arbeta med den nya 
teknologin. Sedan årtionden tillbaka har sjukvården blivit alltmer 
högteknologiskt specialiserad, både avseende medicinsk utrustning men även 
avseende informationssystem i olika former. Idag använder sjukhusen flera olika 
patientadministrativa system där samtlig information om patientens hälsotillstånd 
finns samlat och sjukvården i sig är en mycket informationsintensiv bransch 
vilket ställer höga krav på patientsäkerhet. För att anpassa teknologin till arbete 
inom hälso- och sjukvård behövs metoder tas fram som analyserar 
vårdpersonalen och deras förutsättningar i arbetsmiljön. Ett förhållningssätt att se 
på denna problematik är utifrån perspektivet distribuerad kognition vilket innebär 
att människans tänkande ses som ett fenomen som utgår från social, kulturell och 
kontextuell interaktion samt interaktion med verktyg som används för att stödja 
minne, problemlösning och beslutsfattning. Kognition anses på så sätt vara 
distribuerad. 
 
Denna rapport avser analysera DiCoT ett analysverktyg som utvecklats utifrån 
den distribuerade perspektivet på människans tänkande och som är avsedd att 
användas vid utveckling av nya informationsteknologiska lösningar. DiCoT 
lämpar sig väl för arbetskontexter inom hälso- och sjukvård. För att analysera 
DiCoT har en etnografisk kvalitativ studie utförts och resultatet har visat att 
DiCoT fungerar väl som analysverktyg inom sjukvårdsmiljöer men att det finns 
områden så som sociala strukturer, avbrott i arbetsprocesser och indirekta 
interaktionsmönster som behöver beaktas och som kan komma att påverkas när 
dessa typer av sjukvårdsmiljöer digitaliseras. 
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1 Introduktion 

Distribuerad kognition (DK) är en teoretisk ansats inom ämnet kognitionsvetenskap 
med ett kritiskt förhållningssätt till de traditionella teorierna om mänsklig kognition 
där ”datormetaforen”, det vill säga att tänkande ses som ett slags beräkningsprocess 
isolerad i den mänskliga hjärnan länge varit dominerande (Rogers, 1997; Susi & 
Ziemke 2001; Allwood & Jensen, 2012).  DK flyttar istället fokus till att studera 
mänsklig kognition som ett fenomen som utgår från social, kulturell och kontextuell 
interaktion samt interaktion med artefakter, det vill säga de verktyg och resurser som 
finns tillgängliga i människans omgivning och som stimulerar och påverkar de 
kognitiva processerna. Kognition är på så sätt distribuerad (Hollan, Hutchins & Kirsh, 
2001). Genom att studera hur nya informationsteknologiska lösningar kan användas 
utifrån ansatsen distribuerad kognition är det möjligt att fånga in de aspekter som är 
betydelsefulla för att utveckla och designa användbara gränssnitt eftersom fokus inom 
den distribuerade ansatsen ligger på interaktionen mellan användarna och deras 
aktiviteter, kontexten och de artefakter som används (Hollan et al., 2001). DK är 
därför en värdefull ansats vid framtagning av metoder och analysverktyg inom 
områden som User Experience ((UX), interaktionsdesign och människa-dator-
interaktion (MDI).  
 
Inom svensk hälso- och sjukvård kan teknik som stödjer interaktion och 
informationsutbyte i form av mobila gränssnitt ha många fördelar. Redan idag sker en 
stor mängd informationsöverföring genom olika vårdadministrativa system och 
digitala hjälpmedel som registrerar patienternas hälsotillstånd. De 
informationsteknologiska lösningarna är ständigt närvarande och används hela tiden. 
Att informationsteknologi (IT) också finns tillgänglig i form av flexibla och mobila 
arbetsredskap innebär stora fördelar för att bland annat öka patientsäkerheten och 
möta användarnas behov av mer effektiva arbetssätt vilket eftersträvas enligt den 
nationella IT-strategin för svensk hälso- och sjukvård. Den nationella visionen om hur 
IT ska användas inom vård- och omsorg ser ut på följande sätt:  
 
”Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter god och säker vård och bra 
service. Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till 
varje patients behov. IT används som ett strategiskt verktyg i alla delar av vården och 
de samlade vårdresurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt”. 
 
      Citatet är hämtat ur: Nationell IT-strategi (2006).  
 
Hälso- och sjukvården är en av de mest informationsintensiva branscherna i dagens 
samhälle och Sverige håller sedan länge en hög nivå avseende användning av IT inom 
vård- och omsorg. Detta kräver dock att informationsflödet mellan vårdpersonal och 
mellan vårdgivare fungerar väl vilket är av yttersta betydelse för de olika 
verksamheternas och vårdinrättningarnas kvalitet och effektivitet (Scandurra, 2013).  
Arbetet för vårdpersonalen på exempelvis ett sjukhus medför att information som 
behövs för det dagliga arbetet finns distribuerad, spridd, mellan olika personer, 
fysiska verktyg (artefakter) och lokalmässigt på arbetsplatsen. Detta i sin tur ställer 
höga krav på både tydliga arbetsrutiner, koordinering av arbetsuppgifter och 
kommunikation, med andra ord ett välfungerande ”teamwork”. När nya IT-lösningar i 
form av exempelvis mobila gränssnitt introduceras i sådana miljöer krävs att dessa 
aspekter beaktas samt att utveckling och design sker utifrån ett användarperspektiv 
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med förståelse och kunskap om vilka användarna är, vilka aktiviteter de utför, vilka 
artefakter/verktyg de använder och deras kontext (Benyon, 2010). Genom att studera 
hur IT används utifrån ansatsen distribuerad kognition är det möjligt att fånga in dessa 
aspekter och utveckla användbara mobila gränssnitt anpassade till distribuerade 
arbetsmiljöer. 
  
Studien som presenteras i denna rapport är en etnografisk fältstudie av sex 
sjuksköterskors arbete på en medicinsk vårdavdelning på ett mindre sjukhus baserad 
på observationer, anteckningar och fotodokumentation. Syftet med studien är att 
utifrån insamlat material analysera och utvärdera metoder inom distribuerad kognition 
med utgångspunkt från DiCoT (eng. Distributed Cognition in Teamwork) och jämföra 
denna metod med andra metoder inom DK som presenteras i litteraturen. DiCoT 
fokuserar främst på arbetsplatsers fysiska layout, informationsflöden och de artefakter 
som används vid teamarbete i distribuerade miljöer.  

Genom att analysera insamlat material från en typ av sjukvårdsmiljö som på olika sätt 
skiljer sig från de miljöer som tidigare studerats med DiCoT, är det möjligt att vidare 
validera DiCoT som analysverktyg för distribuerade sjukvårdsmiljöer men samtidigt 
också förbättra analysmetoden genom att identifiera områden eller ”luckor” som inte 
nämnts i DiCoT samt koppla dessa till centrala drag hos andra distribuerade teorier 
och analysmetoder. På så sätt kan detta arbete leda till att förbättra de metoder och 
ramverk som idag används vid forskning och studier inom distribuerade arbetsmiljöer 
och bidra med kunskap om betydelsen av interaktionen mellan agenter, artefakter och 
kontext vid utveckling och design av mobila gränssnitt avsedda för distribuerade 
miljöer inom sjukvården.  
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2 Distribuerad kognition 

Den traditionella kognitionsvetenskapen har studerat människans tänkande utifrån den 
så kallade ”datormetaforen” där kognition förklarats som ett slags beräkningsprocess 
begränsad till den egna individen och koncentrerad till hjärnan vars uppgift är att 
bearbeta och lagra information om omvärlden (Friedenberg & Silverman, 2006). Som 
en reaktion mot detta förhållningssätt har andra perspektiv vuxit fram där fokus 
istället ligger på de distribuerade och situerade strukturer och faktorer som ständigt 
finns närvarande i människors omgivning och som påverkar de kognitiva processerna 
(Rogers, 1997). Med kognitiva processer och funktioner menas bland annat 
perception, uppmärksamhet, minne, kategorisering, språk, problemlösning och 
beslutsfattning (Smith & Kosslyn, 2009; Friedenberg & Silverman, 2006). De finns 
fler olika inriktningar och teorier inom ramen för det som benämns som situerad, 
distribuerad och embodied kognition och användningen av de olika termerna skiljer 
sig ibland åt. Dessa inriktningar åtskiljs främst av var fokus läggs i det som avses 
studeras, det vill säga vad som utgörs av och ingår i en analysenhet. Gemensamt för 
de distribuerade och situerade perspektiven är betydelsen av interaktion mellan 
individer och interaktion med artefakter i en socio-kulturell kontext, därav benämns 
de även ibland för ”interaktionsteorier” (Susi & Ziemke, 2001). 
 
Ansatsen ”situerad kognition” lägger tyngden på interaktionen mellan människa och 
omgivning där kognition anses emergera eller uppstå genom denna interaktion och 
där både sociala och kulturella strukturer har stor betydelse för mänskligt tänkande 
och beteende (Lindblom & Susi, 2012). Aktivitetsteori och situerad handling (eng. 
situated action) är perspektiv inom den situerade ansatsen som framhäver vikten av att 
inte särskilja medvetande från handling utan att förståelse för kognition får vi först när 
kognition studeras utifrån interaktionen mellan individer och mellan individ och 
kontext samt artefakters betydelse som medlare av människors tankar, kunskap och 
beteende (Susi & Ziemke, 2001). Susi och Ziemke (2001) tar upp en annan intressant 
aspekt att ställa i relation till den situerade ansatsen, teorin om ”Stigmergy”. Denna 
teori söker förklaringen till hur individer indirekt påverkar varandras beteende genom 
artefakter och sitt eget handlande, det vill säga hur en individ väljer att arrangera eller 
placera ut vissa artefakter i omgivningen kan lämna information till en annan individ 
om hur denne ska agera utan att de interagerar direkt sinsemellan.  
 
”Embodied cognition” (sv. förkroppsligad kognition) belyser kroppens betydelse för 
mänsklig kognition med utgångspunkten att det inte går att separera tänkandet från 
kroppen. Fokus här läggs på att människors tankar påverkas och formas av 
sensomotoriska upplevelser genom interaktionen med omgivningen. Här påpekas 
även att människors tankar tar kroppsliga uttryck vilket har gått att påvisa genom 
olika experiment. Till exempel har det visat sig att studenter som mottagit besked om 
ett gott resultat på en test visar upp en mer upprätt och stolt kroppshållning jämfört 
med studenter som fått besked om ett dåligt resultat vilka då tenderar att ha en mer 
ihopsjunken hållning (Barsalou et al., 2003). 

Distribuerad kognition (DK) som ansats förklarar människans kognition som en del 
av en större helhet, eller ett större system som sträcker sig utanför individen. 
Människans tänkande ses som ett fenomen som utgår från social, kulturell och 
kontextuell interaktion samt interaktion med artefakter, det vill säga de verktyg och 
resurser som finns tillgängliga i människans omgivning. Kognition är på så sätt 
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distribuerad (Hollan et al., 2001). Distribuerad kognition bygger på tre 
huvudantaganden; kognition är socialt distribuerat; kognition är förkroppsligat samt 
att kognition och kultur inte kan särskiljas (Dahlbäck, Rambusch, & Susi, 2012). 
Hollan, Hutchins and Kirsh (2001) menar att kognitiva funktioner som exempelvis 
minne och problemlösning måste studeras utifrån den aktuella kontext en individ 
befinner sig i eftersom den fysiska omgivningen möjliggör förmågan att exempelvis 
minnas något genom att känna igen eller förknippa det med något annat i 
omgivningen. Kognition bör därför ses som en växelverkan mellan interna (inom 
individen) och externa (den fysiska omgivningen) processer.  

Enligt Hutchins (1995a) är kognition och kultur som två oskiljaktiga parallella 
processer som uppstår ur människans vardagliga liv och situation vilken är beroende 
av hur tillvaron organiserad, sociala strukturer, omgivningens förutsättningar, vilka 
aktiviteter som pågår och vilka artefakter som används. Kulturen med tillhörande 
sedvänjor och traditioner förändras och utvecklas över tid vilket innebär att 
människans kognition också påverkas av den historiska kontexten. Därför menar 
Hutchins att det inte går att separera kognition och kultur. Till exempel har människor 
under flera årtusenden skapat specialdesignade artefakter och konstruktioner för att 
representera tankar och händelser i sin omgivning. De äldsta och enklaste typerna är 
inristningar i benbitar där varje inristat streck representerat en dag i måncykeln. 
Grottmålningar föreställande djur och växter har fungerat som externa 
representationer av djurens och växternas skiftande färger i päls och bladverk för att 
memorera information om växlingar mellan årstider. Kalendrar av olika slag har haft 
betydelse för sökandet efter mat vilket i förlängningen lett till en bättre och mer 
varierad diet. Kalendrar har även varit mycket betydelsefulla för planering av 
cermoniella aktiviteter och för att upprätthålla sociala strukturer i samhället (De 
Smedt & De Cruz, 2011).  
 
Det som skiljer DK från ovan beskrivna ansatser är framför allt vad som enligt DK 
definieras som en analysenhet, det vill säga det som omfattas av och ingår i ett 
kognitivt system. Inom DK utgörs analysenheten av ett kognitivt system distribuerat 
mellan individer och fysiska artefakter (Susi & Ziemke, 2001). Det är också 
utgångspunkten för DK i den här rapporten.  

Även om styrkan hos DK ligger i att studera kognition utifrån dess naturliga kontext 
så finns det brister i denna ansats som måste beaktas. Kritiker menar att ansatsen 
innehåller få teoretiska begrepp för att beskriva olika fenomen som är av intresse för 
DK och det finns inget direkt fokus på vad som faktiskt sker i huvudet/hjärnan när de 
kognitiva processerna bearbetas (Dahlbäck, Rambusch, & Susi, 2012). Andra 
svagheter som uppmärksammats är exempelvis att DK betonar kroppens betydelse för 
det mänskliga tänkandet men att fokus ändå saknas avseende aspekter som att 
kroppen i sig kan ses som ett medium för att representera en mental bild, exempelvis 
som att visa storlek eller form med händerna. Ackerman et al (2010) beskriver 
händernas betydelse för att inhämta information men även för att manipulera 
omgivningen. Den fysiska interaktionen med en fysisk kontext som till exempel 
känslan av hur mycket något väger eller en ytstruktur kan påverka människors 
bedömningsförmåga och beslutsfattning.  

2.1 Distribuerade kognitiva system 
 
Ett kognitivt system består av individer (interna strukturer) och artefakter (externa 
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strukturer) och de processer som sker dem emellan är distribuerade i en omgivning. 
Tanken med att studera något som ett kognitivt system är att undersöka den roll som 
representationsbärande artefakter har och att synliggöra själva processen genom 
vilken representationerna förflyttas mellan olika enheter/medier. Ett kognitivt system 
är således ett dynamiskt system där både interna och externa representationer ständigt 
transformeras/förändras (Dahlbäck et al., 2012). 
 
När man talar om beräkning inom DK så syftar det till ”flödet” eller ”förflyttningar” 
av representationer. Om dessa interna processer ses ur ett större perspektiv, som ett 
kognitivt system, så blir processerna observerbara och det blir på så vis möjligt att 
studera vilka representationer som ingår i ett system, vilka beräkningar som sker och 
hur representationer transformeras. Här finns det dock två viktiga principer att ta 
hänsyn till (Dahlbäck et al., 2012; Hollan et al., 2001):  
 
1: Vad är en analysenhet och var går gränsen för vad som hör till ett kognitivt system?  
 
Inom DK utgörs gränsen för vad som ingår i en kognitiv process av den funktionella 
relationen, det vill säga hur en enhet påverkar en annan, mellan olika enheter i ett 
kognitivt system och hur informationen representeras och transformeras vid 
utförandet av en viss handling.  
 
2: Omfattningen av de mekanismer som kan vara del i kognitiva processer.  
 
DK menar att de kognitiva processerna sträcker sig utanför individen genom en rik 
interaktion mellan interna processer, manipulering av objekt och flödet av 
representationer.  
 
När en ett kognitivt system studeras som en analysenhet flyttas fokus på kognitionen 
från individnivå till att istället omfatta ett större system utifrån följande principer 
(Dahlbäck et al., 2012; Hollan et al., 2001; Blandford & Furniss, 2005):  
 

- Kognitiva processer är distribuerade i en social grupp - social interaktion  
- Kognitiva processer innebär en samordning mellan interna och externa 

artefakter - interaktion med artefakter.  
- Kognitiva processer är distribuerade över tid genom kulturell och historisk 

påverkan. 
 
Hutchins (1995) studie av en cockpitmiljö är ett exempel som tydliggör vad som utgör 
ett kognitivt system och som påvisar den distribuerade ansatsens betydelse för 
kognition. Cockpit i ett flygplan utgörs av två piloter som interagerar med en mängd 
teknisk utrustning, detta var utgångspunkten för det kognitiva systemet som 
analysenhet i Hutchins studie. Här påvisade Hutchins att kognitiva processer som 
exempelvis att minnas hastigheten eller uppmärksamma planets höjdnivå var 
distribuerade inom analysenheten genom piloternas olika aktiviteter dels via 
interaktionen piloterna sinsemellan och dels via interaktionen med artefakter. Genom 
att studera dessa interaktioner kunde Hutchins identifiera hur information i Cockpit 
var representerad, hur den bearbetades, analyserades, förflyttades och förändrades i ett 
större kognitivt system utanför piloternas interna mentala processer. 
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2.1.1 Direkt och indirekt interaktion 
 
Som tidigare beskrivits så är DK en form av interaktionsteori och interaktioner mellan 
individer, artefakter och kontext är vad som utgör analysenheten. Med interaktion 
menas en individs handling eller aktivitet vilken både har inflytande över och på ett 
eller annat sätt påverkar en annan individs beteende, eller den egna individens 
beteende. Detta kan ske via direkt interaktion, det vill säga att en individ via tal eller 
kroppsspråk kommunicerar ut till en annan individ vilken handling som ska utföras. 
Det kan också ske en form av mer indirekt interaktion genom att individer exempelvis 
placerar ut en artefakt, lägger ett specifikt papper i ett särskilt fack på ett kontor som 
ger en indirekt indikation till en annan individ om vilken handling som ska ske 
härnäst, vilken aktivitet som ska utföras (Stigmergy-teorin, se avsnitt 2, s. 4). Susi och 
Ziemke (2001) jämför detta med hur interaktioner mellan individer sker i djurvärlden, 
exempelvis när myror bygger en myrstack. Vid studier av en myrkoloni som helhet så 
ser arbetet vid myrstacken ut att vara organiserat och koordinerat men varje enskild 
myra ser ut att agera helt individuellt när den utför sina aktiviteter. Detta förklaras 
genom indirekt interaktion, det vill säga att varje enskild myras handling har effekt på 
de övriga myrornas beteende genom att de indirekt interagerar via användningen av 
artefakter, i detta fall byggmaterialet till myrstacken. Detta fenomen benämns även 
som interattraktion (Susi & Ziemke, 2001).  
 
2.2 Entry points, aktivitetslandskap och koordinerande mekanismer 
 
Kirsh (2001) betonar kontextens betydelse vid utförande av arbetsuppgifter och att 
interaktionen som sker i exempelvis en kontorsmiljö finns distribuerad mellan 
individen och dess omgivning. Kirsh tar upp tre koncept som är särskilt betydelsefulla 
för förståelsen av denna interaktion; ”entry points”, aktivitetslandskap och 
koordinerande mekanismer.  
 
Med ”entry points” menar Kirsh något i omgivningen som inbjuder till handling. En 
”entry points” egenskaper kan variera avseende att fånga en individs uppmärksamhet 
eller hur pass synliga dessa egenskaper kan vara för individen. ”Entry points” kan 
också vara mer eller mindre tillgängliga beroende på individuella skillnader, vissa 
individer är mer strukturerade och organiserar sitt arbete så att ”entry points” blir mer 
uppenbara och tillgängliga medan andra individer ser ut att vara mer ostrukturerade 
vilket dock inte behöver innebära något negativt. Ett ostrukturerat och oordnat 
skrivbord kan exempelvis skapa möjlighet till fler ”entry points” och därmed fler 
ingångar för att tillgodogöra sig information.  

Aktivitetslandskap beskriver Kirsh som individens gränssnitt, det vill säga 
förutsättningarna eller strukturen i omgivningen som individen kan interagera med för 
att utföra en viss uppgift. Till detta behövs också koordinerande mekanismer som 
förklaras som artefakter i omgivningen som hjälper individen att planera och minnas, 
exempelvis klockans betydelse för att kunna synkronisera aktiviteter, passa tider och 
planera möten med andra. De ka ses som socialt delade representationer och hjälper 
människor att koordinera sina aktiviteter i en organisatorisk kontext (Heath, 
Knoblauch & Luff, 2000).  

I likhet med Kirsh (2001) så fokuserar även Dix, Ramduny-Ellis och Wilkinson 
(2004) på förståelsen för vad i kontexten som sätter igång processer hos individer att 
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interagera med sin omgivning samt hur de koordinerar aktiviteter och arbetsuppgifter. 
Dix et al. sammanfattar detta i ett slags ”triggeranalys” men här läggs även utförande- 
och responsstatus till vilket beskriver i vilken takt interaktioner sker. 

2.3 Triggeranalys 

”Triggers” innebär sådant i omgivningen som talar om att något ska göras/utföras, 
något som helt enkelt ”triggar” igång kognitiva processer (Dix et al., 2004). Detta kan 
jämföras med ”entry points” som beskrivits ovan. ”Triggers” kan vara omedelbara 
och ge en hint om nästa steg i en aktivitet, de kan vara tidsbundna eller sporadiska, 
det vill säga när en individ kommer på något utan direkt anledning. Det kan vara en 
extern händelse som att telefonen ringer eller något i den fysiska omgivningen som 
indikerar att en aktivitet ska utföras. ”Placeholders” är markörer i omgivningen som 
visar vad som är nästa steg i en uppgiftsprocess.  Kännedom om ”triggers” och 
”placeholders” är viktiga komponenter vid förståelse för vad som går fel i en 
arbetsprocess, varför felen uppstår och när i tiden detta sker.  Dix et al. (2004) 
fokuserar även på utförande- och responsstatus, i vilken takt interaktionen sker, 
mellan människor eller mellan människa och dator/system. Utförande och respons kan 
exempelvis handla om att skicka iväg ett e-mail och vänta på att få svar, i vilken takt 
detta förlopp sker och hur lång tid interaktionen mellan avsändare och mottagare bör 
ta. Ett område som just kännetecknas av komplexa arbetsprocesser där den här typen 
av teoretiska begrepp kan användas som verktyg för att förstå olika skeenden är hälso- 
och sjukvården. 

2.4 Distribuerad kognition inom hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården är en av de mest informationsintensiva branscherna i dagens 
samhälle. Detta ställer stora krav på att informationsflödet mellan vårdpersonal och 
mellan vårdgivare fungerar väl avseende effektivitet, kvalitet och patientsäkert 
(Scandurra, 2013).  Arbete på exempelvis ett sjukhus medför att information om 
patienter och deras hälsotillstånd som behövs för det dagliga arbetet finns 
distribuerad, mellan olika personer, fysiska artefakter och lokalmässigt på 
arbetsplatsen. Xiao (2004) nämner särskilt två utmaningar som är speciella när 
arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård digitaliseras. Den första utmaningen gäller 
samarbete då flera yrkeskategorier med sin unika expertis deltar i vården av varje 
enskild patient. Den andra utmaningen innebär att sjukvårdsarbete, till skillnad från 
andra branscher, inte alltid kan ske enligt rutin eftersom oväntade och akuta händelser 
i form av patienternas förändrade hälsotillstånd innebär svårigheter att följa en viss 
arbetsordning. Sjukvården innefattas även av en särskilt rik arbetskontext som 
innefattas av exempelvis mediciner, laboratoriesvar och patienter (Xiao, 2004).  
 
Flera studier har gjorts utifrån distribuerade och situerade ansatser som visat på 
betydelsen av kontexten, sociala interaktioner och artefakter för att stödja tänkande 
och arbetsprocesser inom sjukvården. Rambusch, Susi och Ziemke (2004) har i deras 
studie av arbetet på en barnvårdsavdelning visat på artefakters betydelse för kognitiva 
processer i en social kontext. Resultaten visar att förståelsen för artefakter som 
exempelvis patientöversikter endast uppnås av den vårdpersonal som använder dem, 
förståelsen är kopplad till den fysiska placeringen på avdelningen eftersom den 
spatiala kontexten och hur artefakterna är arrangerade avgör deras innebörd. 
Artefakternas placering har dessutom olika betydelse beroende på vilken yrkesroll 
som använder dem utifrån aktuell kontext. Exempelvis så kan en sjuksköterskas 
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markering på en patientöversikt utöka och förändra informationen för resterande 
personal i vårdteamet så att just hennes kunskap blir tillgänglig för flera individer.  
 
Xiao, Schenkel, Faraj, Mackenzie och Moss (2007) studie beskriver whiteboard-
tavlans betydelse för samarbete och koordinering av arbetsuppgifter kring patienter på 
en akutvårdsmottagning. Behovet av att på ett effektivt och flexibelt sätt kunna fylla i 
eller radera information med hjälp av en penna eller att använda magnetremsor på en 
fysisk tavla visade sig vara av stort värde eftersom akutvårdsarbete kräver snabba 
beslut och förändrade förutsättningar. Studien visade också att fysiska artefakter har 
ett stort inflytande i miljöer som även erbjuder digitala representationer av de fysiska 
artefakterna, exempelvis behovet av att skriva ut en schemaförteckning för att kunna 
placera den i sin rätta kontext på arbetsplatsen där den blir som mest användbar även 
om den redan existerar och finns tillgänglig i ett digitalt format.  
 
Ytterligare ett exempel på en studie utifrån det distribuerade perspektivet gjord av 
Nemeth, Cook, O’Connor och Klock (2004) i sjukvårdsmiljö visar hur viktigt 
analyser av artefakters betydelse är på arbetsplatser då sådana analyser ger mycket 
värdefull information om arbetsuppgifters komplexitet. Det visar också att designen 
och användningen av respektive artefakt är kopplad till en specifik kontext för att 
passa in i sitt sammanhang och överensstämma med vad artefakten i sig representerar. 
Nemeth et al., (2004) belyser också vikten av artefaktanalys vid utveckling av 
datorbaserade system och digitala ersättare för fysiska artefakter. Detta framför allt 
med tanke på att syftet med datoriserade eller digitaliserade hjälpmedel är att förbättra 
och förenkla arbetsuppgifter och inte tvärtom vilket ofta kan vara resultatet när en 
djupare analys av människors interaktion med artefakter som kognitiva verktyg inte 
genomförts.  
 

2.5 DiCoT – ”Distributed Cognition for Teamwork” 
 
Många metoder som används för att analysera systemdesign och användning av IT 
tillämpas bäst utifrån den enskilde användarens interaktion med ett system eller en 
produkt. Blandford och Furniss (2005) menar att nya analysmetoder behöver 
utvecklas för att möta de utmaningar som kommer med användningen av IT i 
distribuerade miljöer.  
 
Metoden DiCoT har tagits fram för att framför allt fånga in de aspekter som är viktiga 
att analysera vid teamarbete i distribuerade arbetsmiljöer inför digitalisering av 
arbetsmiljön och lämpar sig därför som metod för att analysera arbete inom hälso- och 
sjukvård. Metoden bygger på idéer hämtade från kontextuell design (Blandford & 
Furniss, 2005). Kontextuell design är en designmetod som utgår från att studera och 
analysera användarna och deras aktiviteter i deras naturliga kontext för att kunna 
utveckla och designa hård- och mjukvara anpassad till den givna kontexten. Metoden 
kontextuell design innehåller ett antal konkreta och rent praktiska analysverktyg som 
exempelvis modeller för att analysera arbetsflöden, sekvenser och artefakter (Benyon, 
2010). Inom DiCoT flyttas dock fokus från den rent kontextuella designen till 
principer som är centrala inom DK så som exempelvis hur information sprids och 
transformeras via människor och de artefakter som används (Blandford & Furniss, 
2005).  
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Utifrån omfattande litteraturstudier inom DK har Blandford och Furniss (2005) 
identifierat ett antal principer baserade på vad som enligt DK utgör ett kognitivt 
system (se avsnitt 2.2) och dessa principer har i sin tur delats in i tre huvudområden; 
fysisk layout, informationsflöde och artefakter. 
 
2.5.1 Fysisk layout  
 
Kirsh (2001) beskriver den fysiska kontexten som det som är direkt observerbart, det 
vill säga element i omgivningen som går att upptäcka. Detta innefattar lokaliseringen 
och identiteten av personer och objekt och deras status, som till exempel om de är 
trötta, varma, högljudda et cetera. Det gäller även tillståndet en person eller ett objekt 
befinner sig i, som till exempel en person som lyssnar eller en knapp som lyser och 
hur länge den/det befinner sig i ett visst tillstånd. Kontexten är en strukturerad 
blandning av information, fysiska och konceptuella resurser som inte bara innefattar 
vem, vad, var och när utan även inkluderar digitala resurser, människors koncept, 
uppgifters tillstånd och sociala relationer samt kulturell kontext. Fysiska skillnader 
avseende rymd och layout i miljön har också en inverkan på den upplevda kontexten 
och i vilken omfattning detta påverkar kognitionen. De här skillnaderna i fysisk 
kontext kan bland annat handla om hur information är lagrad på ett skrivbord, på 
väggar, whiteboards och hyllor. Här beskriver exempelvis Blandford & Furniss 
(2005) hur ambulanskontrollörer placerar ut patientärenden på sina skrivbord i en viss 
ordning för att underlätta och stödja planeringen av arbetet över tid.  
 
Den fysiska layouten inverkar både på kommunikationen mellan individer, i vilken 
omfattning kommunikationen stöds av de fysiska förutsättningarna samt tillgången till 
artefakter. Den fysiska layouten avgör och begränsar också vad och hur mycket en 
individ kan uppfatta av sin omgivning och har därför stor betydelse för hur pass 
uppmärksam och medveten individen är om situationen runt omkring. Hur utrustning 
är arrangerad och utplacerad i omgivningen har stor inverkan på tillgängligheten av 
information. Tillgång till utrustning och fysiska representationer i form av artefakter 
skiljer sig också mellan individer vilket också påverkar tillgången till information och 
hur denna kan bearbetas (Blandford & Furniss, 2005).   
 
2.5.2 Informationsflöde 
 
Den fysiska layouten har delvis ett inflytande över informationsflöden och hur 
information transformeras under flödets gång. Men detta huvudområde fokuserar mer 
på kommunikationen mellan individer, vilka roller de innehar och de sekvenser av 
händelser som utgör informationsflödet i det distribuerade kognitiva systemet. I en 
distribuerad arbetsmiljö flyttas en stor mängd information runt på olika sätt och hur 
detta sker får konsekvenser för hur informationen bearbetas. Förflyttningen av 
information kan exempelvis ske genom text, grafiska gränssnitt, muntligt, via 
ansiktsuttryck, telefonledes, via mejl eller ljus- och ljudsignaler av olika slag 
(Blandford & Furniss, 2005).  

Vidare kan information representeras på många olika sätt och informationen förändras 
när den representation som innehåller specifik information ändrar skepnad, 
exempelvis genom artefakter eller hur informationen kommuniceras mellan individer. 
En viktig form av informationstransformation är filtrering vilket innebär att viss 
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information som bedöms som värdefull av olika anledning väljs ut, sållas och 
struktureras på ett visst sätt (Blandford & Furniss, 2005).  

Kommunikation som sker ”ansikte mot ansikte” är mycket mer rik på information 
jämfört med att kommunicera via exempelvis telefon eller e-mail. Ansiktsuttryck och 
kroppsspråk förmedlar också en stor del av det som kommuniceras ut vilket går 
förlorat via tekniska hjälpmedel. Ansiktsuttryck och kroppsspråk kan delvis ses som 
ett slags informell kommunikation och har en mycket viktig funktion i ett distribuerat 
kognitivt system då denna typ av kommunikation förmedlar information och kunskap 
om systemets aktuella tillstånd utan att det uttalats explicit (Blandford & Furniss, 
2005).  

2.5.3 Artefakter 

Artefakter är fysiska objekt som kan ses som representationsbärare av olika typer av 
information. De kan vara föremål eller objekt som återfinns naturligt i omgivningen 
så som en sten eller en pinne och de kan även vara föremål tillverkade av människan. 
Artefakternas betydelse, det vill säga vad de representerar, kan variera beroende på av 
vem och i vilken situation de används. Vidare är det också viktigt att poängtera att 
deras utseende och innebörd kan förändras med tiden genom kulturell och historisk 
inverkan (Susi, 2006). Artefakter kan vara av mer komplexa slag så som exempelvis, 
whiteboards, teknisk apparatur och datorsystem vilka erbjuder olika typer av 
aktiviteter, kan arrangeras på olika sätt samt variera avseende mängden information 
de kan innehålla. Artefakter underlättar samarbete koordinering av arbetsuppgifter 
genom de att skapar en gemensam förståelse för den information de representerar 
(Nemeth et al., 2004).  
 
Inom DK har artefakter som representationsbärare i omgivningen en central roll för 
att stödja kognitiva processer både inom det kognitiva systemet som helhet och på en 
individuell nivå. Genom att identifiera artefakternas betydelse och funktion i ett större 
sammanhang är det möjligt att utveckla god systemdesign som innefattar både de 
externa och interna strukturer vilka representerar det aktuella systemet (Blandford & 
Furniss, 2005).  

2.5.4 DiCoT som analysmetod inom hälso- och sjukvård 

DiCoT beskrivs av McKnight och Doherty (2008) som en värdefull metod för att 
analysera arbetsprocesser i sjukvårdsmiljöer som ofta innehåller en hög grad av 
samarbete, rörliga arbetsuppgifter som är distribuerade över individer, platser och tid.  

I deras studie av teamarbete på en större klinik inom cancersjukvård beskriver 
McKnight och Doherty (2008) att analys av framför allt informationsflöde och 
artefakter utifrån DiCoT var särskilt värdefull då den synliggjorde mycket relevant 
information om patientprocessen. Resultaten visade att information om patienter 
främst representerades via olika typer av pappersbaserade artefakter. Dessa artefakter 
bestod av anteckningsblock, patientlistor, översikter och pärmar. Informationen 
uppdaterades och bearbetades av en person som hade ett slags koordinatorfunktion. 
Analysen visade tydligt hur sårbart systemet var på grund av beroendet av 
koordinatorn och dennes hantering av de pappersbaserade artefakterna. Utan 
koordinatorns uppdateringar av informationen skulle patientprocessen försenas, beslut 
som kräver tillgång till den senaste informationen skulle inte kunna fattas och 
patienten är den som i slutändan drabbas om denne inte snabbt kan få tillgång till rätt 
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behandling. McKnight och Doherty menar att dagens tekniska utveckling kommer 
innebära lösningar för mobila och flexibla gränssnitt inom sjukvården framöver och 
att DiCoT visat sig vara en värdefull analysmetod för att identifiera de problem och 
utmaningar som sådana designprojekt kommer att ställas inför. 

2.6 Design av interaktiva system inom hälso- och sjukvård 

Precis som McKnight och Doherty (2008) förutspådde har den 
informationsteknologiska utvecklingen lett till stora organisatoriska förändringar på 
många arbetsplatser, både avseende omstrukturering och möjligheten till större 
flexibilitet. Detta medför att de IT-system som utvecklats för olika verksamheter i allt 
högre grad måste ta större hänsyn till socio-tekniska, situerade och distribuerade 
aspekter för att möjliggöra för samarbete och koordinering av arbetsuppgifter 
fördelade över fler användare/personal. Därav kan DK som metodologi inom 
ämnesområden som MDI (människa-dator-interaktion) och CSCW (Computer 
Supported Cooperative Work) vara mycket värdefull för att få kunskap om vilken 
inverkan teknologiska verktyg och artefakter har på sociala aspekter av arbetslivet vid 
utveckling och design av interaktiva system i arbetsmiljöer, exempelvis inom hälso- 
och sjukvården (Heath et al., 2000).  
 
Susi (2006) omnämner den socio-tekniska klyftan (eng. the ‘socio-technical gap) som 
en konsekvens av vad som är tekniskt möjligt och vad som efterfrågas för att 
underlätta för sociala aktiviteter för användarna. Susi menar att system vars syfte är 
att stödja samarbete på en arbetsplats allt för ofta inte lever upp till sitt syfte, det 
upplevs inte som en naturlig del av arbetsprocesser och arbetsflöden. Anledningen till 
detta är att det saknas en förståelse för hur människor interagerar med artefakter, 
omgivning och hur det i sin tur påverkar interaktionen mellan individer (Susi, 2006). 
 
Hälso- och sjukvården är en av de mest informationsintensiva branscherna i dagens 
samhälle och Sverige håller sedan länge en hög nivå avseende användning av IT inom 
vård- och omsorg (Scandurra, 2013).  Arbetet för vårdpersonalen på exempelvis ett 
sjukhus medför att information som behövs för det dagliga arbetet finns distribuerad, 
spridd, mellan olika personer, fysiska artefakter och platser. Detta i sin tur ställer höga 
krav på både tydliga arbetsrutiner, koordinering av arbetsuppgifter och 
kommunikation, med andra ord ett välfungerande ”teamwork”. Användningen av 
informationssystem inom hälso- och sjukvård kräver också en hög grad av 
informationssäkerhet både avseende tillgänglighet och riktighet vilket innebär att 
information om den enskilde patienten ska vara korrekt och ha en hög grad av 
kvalitet. Att informationen dessutom ska vara konfidentiell är ett absolut krav när det 
gäller vem eller vilka som är behöriga och kan ta del av information om en patient 
(Nationell IT-strategi för vård- och omsorg, 2006). Informationssystemen måste 
därför innehålla funktioner som kan spåra hur information hanteras i form av loggar 
och behörighetskontroller (Patientdatalagen 2008:355). 
 
I rapporten ”Störande eller stödjande, om eHälsosystemens användbarhet” 
(Scandurra, 2013) beskrivs vikten av att IT inom hälso- och sjukvård måste stödja 
arbetet inom vård och omsorg och ha fokus på patientens hälsa:  

”Tekniken får under inga omständigheter vara ett hinder för att kunna ge och uppleva 
god vård på ett adekvat och effektivt sätt”. 
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Ett resultat av rapporten är bland annat att användarna anser att de 
informationssystem de har till sitt förfogande måste följa arbetsflödet bättre än vad 
som är upplevelsen idag. Användarna säger också att det inte får ta för mycket tid att 
förstå hur systemen ska användas eller att navigera i dem, användarna efterfrågar 
känslan av kontroll. Ett annat stort problem är den dubbeldokumentation som sker 
både inom ett och samma system men även mellan systemen. Användningen av 
flertalet olika system har dessutom nackdelen att det kräver att den information som 
finns måste kontrolleras så att den stämmer mellan systemen (dubbelkontroll). 
Användningen av flera system innebär också att den enskilde användaren måste göra 
ständiga in- och utloggningar ur systemen. Användarna efterfrågar digitala lösningar 
där informationen dels följer patienten över vårdgivargränserna och dels att 
informationen presenteras på ett sätt som är anpassat efter de behov som finns inom 
de olika yrkeskategorierna (Scandurra, 2013).  

Åhlfeldt et al. (2013) beskriver att användningen av informationssystem har 
potentialen att möjliggöra för en mer patientcentrerad vård vilket inte är fallet i 
dagens sjukvård eftersom de system som används idag inte stödjer samarbetet mellan 
vårdgivare. Detta framgår också av Scandurras (2013) rapport som beskrivits ovan. 
De svårarbetade systemen och bristen på kommunikation dem emellan har lett flera 
exempel på vårdrelaterade skador orsakade av bristen på informationsutbyte mellan 
vårdgivare (Åhlfeldt et al., 2013). Den här typen av brister skulle möjligtvis kunna 
undvikas genom användande av ny teknik anpassad till de arbetsprocesser den är 
avsedd att stödja. Till exempel Johanssons (2012) studie av sjuksköterskors 
användning av handdatorer visade bland annat att användningen av mobila gränssnitt 
stödjer aktiviteter i det dagliga arbetet i vården i form av ”informations-, antecknings- 
och planeringsverktyg”. Handdatorerna hade till fördel att de effektivt kunde ge 
sjuksköterskorna en överblick över läkemedelshanteringen. Därav upplevde 
sjuksköterskorna att handdatorn bidrog till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet 
genom att de via ett mobilt gränssnitt på ett effektivt sätt kunde tillgodogöra sig 
information om patienten.  
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3 Problemområde 

Distribuerad kognition som teoretisk ansats inom ämnesområdet kognitionsvetenskap 
söker förklara människans tänkande som en del av en större helhet, som en del av ett 
större system som sträcker sig utanför individen. Kognition ses utifrån ett distribuerat 
perspektiv som ett fenomen som utgår från social, kulturell och kontextuell 
interaktion samt interaktion med artefakter (verktyg och resurser som finns 
tillgängliga i människans omgivning). Kognition är på så sätt distribuerad (Hollan et 
al., 2001). Vid studier inom distribuerad kognition är det viktigt att definiera och 
avgränsa vad som ingår i ett kognitivt system vilket innefattar individer, artefakter 
och kontext. Ett kognitivt system är ett dynamiskt system vilket innebär att individers 
interaktion med artefakter och omgivning gör att informationsflödet i systemet 
ständigt förändras och omarbetas (Dahlbäck et al., 2012).  
 
Det finns idag en stor mängd forskning och studier avseende användbarhetsaspekter 
inom hälso- och sjukvård, dessa innefattar bland annat fältstudier, observationer och 
intervjuer med vårdpersonal som på ett eller annat sätt medverkat och uttryckt sina 
upplevelser av användningen av IT-system i sitt arbete inom hälso- och sjukvård. 
Resultaten visar bland annat att användarna anser att de informationssystem de har till 
sitt förfogande inte följer arbetsflöden och rutiner på ett effektivt sätt. Användarna 
säger också att det tar mycket tid i anspråk att förstå hur systemen ska användas och 
hur de ska navigera i dem, användarna efterfrågar känslan av kontroll. Ett annat stort 
problem är den dubbeldokumentation som sker både inom ett och samma system men 
även mellan systemen. Användningen av flertalet olika system har dessutom 
nackdelen att det kräver att kontrollera om uppgifterna mellan systemen stämmer 
(dubbelkontroll) samt att den enskilde användaren måste göra ständiga in- och 
utloggningar ur systemen. Det som efterfrågas är digitala lösningar där informationen 
dels följer patienten över vårdgivargränserna och där informationen presenteras och 
visualiseras på ett sätt som är anpassat efter arbetssituation och de behov som finns 
inom de olika yrkesrollerna (Scandurra, 2013).  

Tidigare studier som presenteras i avsnitt 2.4 visar på betydelsen av kontexten i vilket 
ett IT-system används, det vill säga att det är nödvändigt i analysen och designen av 
ett system att inte bara beakta det aktuella IT-systemet, som till exempel ett 
journalsystem, utan hela den informationsstruktur och kontext i vilket journalsystemet 
ingår. Detta innefattar bland annat den lokala fysiska omgivningen, de sociala 
agenterna som interagerar med systemet utifrån olika yrkesroller samt de artefakter 
för att stödja tänkande och arbetsprocesser (Rambusch, Susi & Ziemke, 2004) En 
annan aspekt handlar om relationen mellan fysiska och icke fysiska, det vill säga 
digitaliserade artefakter. Nemeth et al., (2004) beskriver att digitaliserade artefakter 
har mycket gemensamt med fysiska artefakter och de är ofta designade som ikoner 
som representerar den fysiska artefakten. Dock är det viktigt att ha kunskap om de 
fysiska artefakternas ursprung och deras betydelse utifrån kontexten för att förstå 
interaktionen mellan användare och artefakt och den miljö i vilken interaktionen sker 
(Nemeth et al., 2004). 
 
Enligt McKnight och Doherty (2008) har DiCoT visat sig vara en värdefull metod vid 
analys av arbetsprocesser i sjukvårdsmiljöer där samarbete och koordinering av 
arbetsuppgifter är distribuerade över individer, platser och tid. Framför allt ansåg 
McKnight och Doherty att huvudområdena informationsflöde och artefakter var 
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särskilt värdefulla då de synliggjorde mycket relevant information om 
patientprocessen. De ansåg även att det dessutom gick att identifiera brister i denna 
process med hjälp av DiCoT. Dock menar McKnight och Doherty att det finns ett 
behov att utveckla DiCoT som analysmetod och komplettera den ytterligare. En 
aspekt som tyder på detta är det faktum att deras studie visade att principerna inom 
huvudområdet fysisk layout inte gav tillräckligt stöd för att skapa en god förståelse för 
studiens analysenhet trots att många andra studier och teorier inom distribuerad 
kognition betonar den fysiska layouten som en central aspekt (se till exempel, Kirsh, 
2001; Dix et al., 2004; se även avsnitt 2.5.1). Som tidigare nämnts visar till exempel 
Rambusch, Susi och Ziemke (2004) att förståelsen för en artefakt är kopplad till den 
fysiska placeringen på avdelningen eftersom den spatiala kontexten och hur 
artefakterna är arrangerade avgör deras innebörd. Likaså visade Blandford och 
Furniss (2005) hur ambulanskontrollörer placerar ut patientärenden på sina skrivbord 
i en viss ordning för att underlätta och stödja planeringen av arbetet över tid, vilket 
också visar att den fysiska layouten är en viktig del av en aktivitet.  

Det som kommer att undersökas vidare i den här studien är huruvida DiCoT kan 
användas för att analysera den fysiska layoutens roll i olika miljöer och hur det går att 
förbättra analysmetoden i det avseendet genom en tydligare koppling till andra teorier 
och begrepp inom distribuerad kognition. Frågeställningen i denna rapport är således 
av kvalitativ art i den bemärkelsen att den inte ämnar mäta i kvantitativa mått hur 
mycket bättre DiCoT, eller en förbättrad version av den, är i jämförelse med andra 
metoder. Frågeställningen går istället ut på att vidare validera DiCoT i andra typer av 
sjukvårdsmiljöer än de som studerats tidigare, framför allt med specifikt fokus på den 
fysiska layouten. 

Frågeställningen i denna rapport lyder: Är DiCoT som metod ett tillräckligt 
analysverktyg för att identifiera aspekter om kognitiva artefakters betydelse vid 
teamarbete i relation till den fysiska layouten vilken kan komma att påverkas när 
distribuerade kognitiva system digitaliseras?  

Frågeställningen kommer att undersökas utifrån en fallstudie på en medicinavdelning 
på ett mindre sjukhus. Genom att analysera insamlat material utifrån fältstudier från 
en medicinavdelning på ett mindre sjukhus vid sex observationstillfällen, så är 
förhoppningen att identifiera områden och ”luckor” som också behövs tas i beaktning 
och komplettera dessa utifrån andra teorier och metoder ur ett distribuerat perspektiv. 
På så sätt kan detta arbete leda till att förbättra de metoder och ramverk som idag 
används vid forskning och studier inom distribuerade arbetsmiljöer och på så sätt 
bidra med kunskap om betydelsen av interaktionen mellan agenter, artefakter och 
kontext vid utveckling och design av mobila gränssnitt i distribuerade miljöer inom 
sjukvården.  
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4 Metod och genomförande 

Vid utveckling av mobila gränssnitt inom hälso- och sjukvård är det som tidigare 
nämnts mycket viktigt med förståelse för användarna som ska använda gränssnittet, 
deras aktiviteter, hur den fysiska kontexten är utformad, hur information bearbetas, 
lagras och förmedlas samt vilka artefakter som används och hur interaktionerna 
mellan individ och omgivning samt artefakter ser ut. Detta är vad som ingår i det 
distribuerade kognitiva systemet och som är utgångspunkten för vad som omfattar 
själva analysenheten i denna studie. För att skapa en förståelse för dessa 
interaktionsmönster och aktiviteter har denna studie inletts med en genomgång och 
presentation av en informationsteknologisk lösning avsedd för denna typ av miljö, 
detta presenteras i avsnitt 4.1. Därefter har kvalitativa etnografiska fältstudier valts 
som metod för att observera en sådan sjukvårdsmiljö där denna typ av lösning är tänkt 
att användas vilket presenteras i avsnitt 4.2 och 4.3. Kapitlet avslutas med en 
fallbeskrivning av arbetet i den observerade sjukvårdsmiljön, se avsnitt 4.4. 
 
4.1 Genomgång och presentation av ”COSMIC Nova Ward and Tablet” 

Som ett första steg i denna studie kontaktades företaget Cambio Healthcare Systems, 
vilka utvecklar informationsteknologiska system och lösningar för hälso- och 
sjukvård med syfte att få en inblick i hur lösningar avseende interaktion och mobilitet 
kan se ut, deras funktionalitet och syfte. Men även för att få en inblick i hur 
utvecklingsarbetet går till, vilka metoder som används för att analysera användare och 
kontext samt vilka utmaningar utvecklare och designers ställs inför vid framtagning 
av nya produkter i distribuerade arbetsmiljöer. Då författaren av denna rapport själv  
har en bakgrund som medicinsk sekreterare och har arbetat med Cambios produkter 
så fanns en kännedom om företaget sen tidigare och deras utveckling av mobila 
gränssnitt för vården. Kontakt etablerades med de personer som arbetat specifikt med 
design och utveckling av lösningarna ”COSMIC Nova Ward och Nova Tablet”. Dessa 
lösningar innefattar dels interaktiva pekskärmar med syfte att ersätta whiteboardtavlor 
och dels mobila läsplattor som personalen kan bära med sig i sitt arbete överallt på 
avdelningen och som är integrerade med det patientadministrativa systemet COSMIC 
som används på flera sjukhus.  
 
Vid presentationen framkom det att COSMIC Nova som lösning är baserad på ett 
antal fältstudier i sjukhusmiljö där designteamet hade för avsikt att först och främst 
följa läkare i deras arbete men detta utvecklades till att omfatta fler yrkeskategorier så 
som sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter för att skapa en förståelse 
för vilka användarna var, deras behov och deras arbetskontext. Det skulle visa sig att 
en av de viktigaste aktiviteterna för användarna där den nya lösningen skulle kunna 
göra stor nytta var ”avdelningsronden”, det vill säga det dagliga mötet på avdelningen 
då läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans går igenom respektive 
patient för att stämma av aktuellt hälsotillstånd. Fältstudierna ledde fram till insikten 
om att istället för att utgå ifrån respektive användares förutsättningar så skulle fokus 
ligga på situationer i arbetskontexten. 

När användarna och deras arbetskontext studerades utifrån ett mer situationsbaserad 
perspektiv så framträdde framför allt två områden som var övergripande i alla 
situationer, dessa berörde patientens allmäntillstånd (aktuellt hälsostatus) och 
vitalparametrar (mätvärden avseende exempelvis blodtryck och kroppstemperatur) 
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vilka är grundläggande för beslut om patienternas fortsatta behandling. Baserat på det 
mer situationsbaserade perspektivet identifierades ett antal aktiviteter som fick ligga 
till grund för de funktioner som de nya lösningarna skulle komma att innehålla. Dessa 
var bland annat patientöversikten innehållande planering och åtgärder av patientens 
vård kopplad till respektive yrkesroll samt en bemannings- och teamöversikt med 
snabb överblick över fördelningen av ansvar mellan sjuksköterskor och team. Även 
en mer administrativ del inkluderades för att lätt kunna ändra och anpassa 
inställningarna för de olika funktionerna i systemet.  

4.2 Etnografiska kvalitativa fältstudier 

Som nästa steg i denna studie har etnografiska fältstudier genomförts för att besvara 
frågeställningen. Individer, situationer och de aktiviteter som utförs har observerats i 
den naturliga arbetsmiljökontexten utifrån en den distribuerade ansatsen som 
beskrivits i kapitel 2.  

Studien har genomförts vid ett mindre sjukhus i Mellansverige på en 
sjukvårdsavdelning som tar emot både akuta och elektiva/inplanerade patienter. 
Motiveringen till valet av plats är att det i skrivande stund pågår ett pilotprojekt på 
detta sjukhus där Cambios interaktiva whiteboards och mobila gränssnitt i form av 
läsplattor införts som stöd i arbetet för yrkeskategorin sjuksköterskor i ett första 
skede. Därav är det av intresse att som en utveckling av denna studie ha möjlighet att 
återvända och genomföra en jämförande studie för att kunna observera, analysera och 
utvärdera effekterna av hur arbetet på avdelningarna påverkas av de nya interaktiva 
och mobila lösningarna. 

Etnografiska studier är värdefulla för att förstå hur information bearbetas och 
organiseras i en fysisk och social kontext (Hollan et al., 2001). Detta styrks också av 
flertalet studier med distribuerade kognitiva system som analysenhet exempelvis 
Hutchins (1995) studie av cockpitmiljöer (se avsnitt 2.1, sid. 6) och Xiao et al. (2004) 
studie av whiteboardtavlans betydelse på en akutvårdsavdelning (se avsnitt 2.4, sid. 
9). 

Som metod är etnografins främsta syfte är att observera kulturella företeelser och 
beteenden genom att följa människors interaktioner med andra individer och 
omgivning över tid. Det kan gälla alltifrån att studera kulturen inom små grupper som 
exempelvis fotbollssupportrar i en specifik fotbollsklubb till hela samhällen på en mer 
nationell nivå (Patton, 2002). Kulturer och beteendemönster utvecklas i alla miljöer 
där människor arbetar, samverkar, koordinerar och organiserar sina aktiviteter. Som 
tidigare beskrivits i kapitel 2 så beskriver Hutchins (1995a) att kognition och kultur 
därför bör studeras som två oskiljaktiga parallella processer.  Kultur är något som är 
beroende av hur tillvaron organiserad, sociala strukturer, omgivningens 
förutsättningar, vilka aktiviteter som pågår och vilka artefakter som används. Detta 
förändras och utvecklas över tid vilket innebär att även människans kognition 
kommer att påverkas av den kulturella och historiska kontexten. 

Etnografiska studier är framför allt lämpade för en kvalitativ forskningsprocess där 
syftet är att försöka hitta förklaringar och förståelse för olika analysobjekt eller 
fenomen som studeras i den naturliga kontexten. Förklaringsmodellerna inom 
kvalitativ metod bygger på tolkningar av det som studeras vilket i sin tur ofta är av 
subjektiv karaktär då individer, deras beteenden och interaktioner utifrån en större 
kontext är i fokus här. Inom kvalitativ metod är det vanligt att frågeställningen i en 
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studie kan komma att förändras och omarbetas allteftersom nya aspekter upptäcks 
vilka kan vara betydelsefulla att ta med i studien. Kvalitativ metod ger också utrymme 
för att gå tillbaka till det insamlade materialet, titta på det ur olika perspektiv och 
komplettera med nya uppgifter om det anses lämpligt och nödvändigt (Langemar 
2008).  

Kvalitativa forskningsprocesser skiljer sig från kvantitativa processer framför allt med 
avseende på vilka metoder som används för att undersöka en viss företeelse, på vilket 
sätt detta mäts och hur resultaten sedan presenteras. Kvantitativa metoder går ut på att 
utföra olika typer av experiment där utfallet går att mäta och jämföra med något 
annat, hypoteser testas ofta utifrån relationen ”orsak och verkan”. Resultaten som 
framkommer vid kvantitativ metod presenteras i form av siffror och statistik vilket 
skiljer sig från kvalitativa metoder där resultaten består av beskrivningar och 
tolkningar av det som studerats (Borg & Westerlund, 2006), vilket är fallet i den 
studie som beskrivs i denna rapport.  

4.2.1 Etnografi som metod vid studier av distribuerade kognitiva system 
 
Vid studier av distribuerade kognitiva system är det av intresse att observera 
individers kognitiva processer i relation till den fysiska och sociala kontexten för att 
skapa en förståelse för både direkt och indirekt interaktion samt de aktiviteter som 
utförs. Här blir etnografiska studier som metod mycket värdefulla då det möjliggör att 
studera hela systemet som en större helhet jämfört med att enbart utgå från 
individnivå då de aktiviteter som utförs är beroende av kontexten. Med aktiviteterna 
som utgångspunkt i en etnografisk studie flyttas fokus från enskilda individers 
kunskap till vad de faktiskt gör i praktiken, hur de agerar och interagerar med den 
fysiska omgivningen och olika artefakter. Genom att samla in data med hjälp av olika 
tekniker så som exempelvis videoupptagningar, intervjuer och observationer är det 
möjligt att fånga upp detta. Vilken teknik som är bäst lämpad är självklart beroende 
av den situation och kontext som ska analyseras och vilka förhållanden och 
förutsättningar som råder på den specifika platsen. Utgångspunkten är dock att 
distribuerade kognitiva system är konstruerade utifrån både interna och externa 
processer hos individer och därför blir förståelsen för de handlingar som utförs i 
systemet meningsfulla först när de förankras i sin kontext (Hollan et al., 2001).  
 
Hollan et al. (2001) belyser vikten av att skapa förståelse för hur information hanteras 
och bearbetas utifrån den materiella/fysiska och sociala kontexten och att deltagande 
observation som datainsamlingsteknik är mycket värdefull i detta avseende. Inom 
MDI är det viktigt att utvecklare har insikt och förståelse för den verklighet som råder 
inom det område som ska analyseras. Att på plats observera och delta i de aktiviteter 
som pågår är därför ett viktigt moment.  
 

4.3 Kvalitativ arbetsplatsstudie – Observation 

Studien i den här rapporten bygger på observationer som datainsamlingsteknik då det 
som tidigare påpekats är en mycket användbar metod för att fånga upp socialt samspel 
och de aktiviteter som utförs. Observationer gör det också möjligt att studera 
omedvetna processer och beteenden vilket är viktigt vid studier av interaktioner inom 
ett distribuerat kognitivt system (se avsnitt 2.1). Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
observation som metod alltid baseras på den tolkning observatören gör av innebörden 
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i det som observeras vilket gör att observation är mer av en subjektiv metod 
(Langemar, 2008).  

Det finns flera typer av observationstekniker där den mest avgörande faktorn innebär i 
vilken omfattning observatören deltar i de aktiviteter som observeras. Antingen kan 
observatören delta fullt ut och agera på samma sätt som de deltagare som observeras i 
studien eller så kan observatören enbart välja att vara helt passiv och endast observera 
och på olika sätt notera och dokumentera det som sker. Detta kan exempelvis ske 
genom video- och/eller ljudupptagning, fotografera och/eller anteckna. Vanligt är att 
flera tekniker för dokumentation används (Patton, 2002).  

Den typ av observation som genomförts i denna studie är så kallad ”skuggning” vilket 
innebär en mer passiv form av observation. Deltagarna i studien har åtföljts 
”skuggats” av en observatör under ett helt arbetspass, under tiden har de samtidigt 
berättat och informerat om sina aktiviteter och arbetsprocesser. Detta ger observatören 
möjlighet att ställa direkta frågor om olika arbetsmoment i den aktuella situationen. 
En stor fördel här är att observatören får en god inblick i deltagarnas arbete och kan 
leva sig in i deltagarnas perspektiv vilket gör att observatören kan tillgodogöra sig 
konkret information utifrån den aktuella kontexten (Langemar, 2008).  Motiveringen 
till varför denna passiva form av observation skett utgår ifrån att de aktiviteter som 
utförs inom sjukvårdsarbete utförs av legitimerad personal, patienternas integritet och 
säkerhet. Observationerna har skett i miljöer som även kräver stor hänsyn till 
hygienaspekter och därför har det varit en förutsättning att observatören varit iklädd 
sjukvårdskläder. Detta kan även ses som en trygghet för patienterna jämfört med att 
observatören skulle varit klädd i privata kläder vilket skulle kunna upplevas obekvämt 
och väcka funderingar hos patienterna. Klädd i sjukhuskläder har observatören istället 
kunna ”smälta in” bättre i kontexten utan att väcka allt för mycket uppmärksamhet. 
Då arbetet på en sjukvårdsavdelning innebär stress, hög arbetsbelastning, 
underbemanning och akuta händelser så var det svårt att hitta tid för längre intervjuer, 
därför har frågor ställts i den mån det varit möjligt under observationstillfällena.  

4.3.1 Insider- kontra outsiderperspektiv 

Vid observationsstudier är det viktigt att förståelse för vilket förhållningssätt 
observatören har i relation till det som observeras. Det gäller exempelvis 
observatörens kännedom och domänkunskaper om miljön och kulturen inom den 
observerade analysenheten. Detta påverkar hur observatören förhåller sig till det 
situationen som observeras och måste därför tas i beaktning (Patton, 2002). I denna 
studie har observatören ett insiderperspektiv på grund av cirka 10 års erfarenhet från 
arbete inom hälso- och sjukvård vilket innebär stor kunskap om organisatoriska, 
kulturella och domänspecifika aspekter dock inte från den aktuella miljön som 
observerats men om vad hälso- och sjukvårdsarbete innebär, den terminologi som 
används, de arbetsuppgifter som utförs och de arbetsprocesser som sker. Ett 
outsiderperspektiv innebär att observatören har ett mer utomstående förhållningssätt 
till den observerade miljön. De olika förhållningssätten till vad som observeras 
behöver inte enbart vara beroende av observatörens egna erfarenheter och kunskaper 
utan det påverkas också av hur involverad observatören blir i de aktiviteter som pågår, 
det vill säga att observatören blir så pass engagerad att denne kan känna sig som en 
del av det sammanhang som observeras vilket då blir ett insiderperspektiv. Eller så 
kan observatören välja att inte vara involverad utan enbart observera och hålla sig på 
avstånd vilket då blir ett outsiderperspektiv (Patton, 2008).  
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4.3.2 Arbetskontext och deltagare 

Studien har genomförts vid ett mindre sjukhus i Mellansverige på en avdelning som 
tar emot både akuta och vårdplanerade patienter. Motiveringen till valet av plats är att 
det i skrivande stund pågår ett pilotprojekt vid detta sjukhus där interaktiva 
whiteboards och mobila gränssnitt i form av läsplattor införts som stöd i arbetet för 
sjuksköterskorna. Därav är det av intresse att kunna återvända och genomföra 
ytterligare en studie för att kunna observera, analysera och utvärdera effekterna av hur 
arbetet kommer att påverkas av att ny teknisk utrustning används utifrån ett 
distribuerat perspektiv. I och med pilotprojektet så har vårdpersonalen blivit 
informerade om och godkänt att observationer skulle komma att utföras via 
arbetsledningen på sjukhuset och företaget Cambio Healthcare Systems som levererat 
de nya IT-lösningarna. I och med detta har även former för sekretess och 
konfidentialitet behandlats enligt forskningsetiska principer. Även de patienter som 
direkt berörts av studien har informerats om att en observatör kan komma att närvara 
och har själva fått möjlighet att motsäga sig detta om de inte upplevt sig bekväma 
med den situationen.  

Deltagarna består av sex sjuksköterskor som valts ut utifrån tillgänglighetsaspekter 
och praktiska omständigheter för respektive arbetspass. Valet av yrkeskategori 
grundar sig främst i att sjuksköterskorna kan ses som navet i teamarbetet på 
avdelningen då de är den yrkesgrupp som har mest kontakt med övriga personer som 
deltar i patientprocessen. Exempel på dessa är undersköterskor, läkare, 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, socialtjänstemän, patienter och anhöriga. 
Ytterligare motivering till valet av yrkeskategori är att de nya IT-lösningarna på 
avdelningen i ett första skede av införandet endast kommer användas av 
sjuksköterskor och därför är det intressant att studera dem och på så vis möjliggöra 
för en jämförande efterstudie.  

De sex sjuksköterskor som observerats är spridda avseende ålder och erfarenhet dels 
av yrket i sig och dels tidsmässigt på den specifika arbetsplatsen. Åldersintervallet är 
22- 55 år och intervall avseende erfarenhet av yrket är från några månader upp till 20 
år. Intervall avseende erfarenhet från arbete vid den specifika arbetsplatsen sträcker 
sig från helt nyanställd till 10 år. På grund av dessa faktorer har det därför också 
varierat hur många patienter respektive sjuksköterska ansvarat för då nyanställda 
under sina introduktionsveckor får mer ansvar allt efter inlärningstid och hur pass 
säkra de känner sig i sin yrkesroll. De sjuksköterskor med längre erfarenhet har till 
uppgift att agera handledare dels för de nyanställda och dels för 
sjuksköterskestudenter som gör sin praktik på avdelningen. Därför varierar också 
antalet patientansvaret även för de mer erfarna sjuksköterskorna. Vid samtliga 
observationstillfällen har observatören poängterat att studien inte på något sätt har för 
avsikt att bedöma eller undersöka sjuksköterskornas arbetsprestationer utan att det 
enbart rört sig om att observera deras aktiviteter. Detta med motivering att de inte 
skulle känna sig obekväma i situationen eller känna någon press i sin arbetssituation. 

4.3.3 Situation och aktiviteter 

De sex sjuksköterskorna har observerats under deras respektive arbetspass under 
dagtid, från 06:45 på morgonen till cirka 16:00 på eftermiddagen med paus för lunch 
och kortare raster. Sammanlagt har sex observationstillfällen genomförts fördelade 
under tre veckor. Fokus har legat på sjuksköterskornas huvudaktiviteter som 
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innehåller teamarbete och interaktion med artefakter. Aktiviteterna består främst av 
möten som innefattar överrapportering från nattpersonal till dagpersonal och vidare 
från dagpersonal till kvällspersonal. Detta sker muntligen och antecknas ned. En 
annan aktivitet är avdelningsronden, eller läkarronden som den fortsättningsvis 
kommer att nämnas som. Läkarronden är det möte med avdelningens läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor som sker varje förmiddag i mindre team då man 
går igenom samtliga patienter, deras aktuella hälsostatus och vilka åtgärder som ska 
vidtas inklusive ändringar avseende medicinering. Därefter följer en aktivitet där 
sjuksköterskor läkare och undersköterskor går ut på avdelningen och träffar varje 
enskild patient för att diskutera patientens aktuella hälsotillstånd. Andra aktiviteter 
som innefattar flera inblandade yrkeskategorier är de möten som sker med personer 
från socialtjänst och rehabiliteringsenheter från kommunen för att planera patienternas 
eftervård.  

De mer individuella aktiviteterna där en stor del av interaktionen med olika typer av 
artefakter sker är framför allt läkemedelshantering och delning av mediciner. En stor 
del av sjuksköterskornas arbete utförs vid den så kallade ”medicinvagnen” där 
sjuksköterskorna utför många av sina primära arbetsuppgifter. I de aktiviteter som 
tillhör det dagliga arbetet ingår givetvis också patientkontakt och utförandet av olika 
åtgärder så som medicinutdelning, kontrollera vitalparametrar och sätta dropp och för 
att nämna några exempel.  

4.3.4 Datainsamling 

Data har samlats in genom att anteckna samtliga aktiviteter som sjuksköterskorna 
utför när de ”skuggats”. Frågor har ställts i relation till aktuella situationer och när 
detta varit lämpligt och inte stört sjuksköterskornas arbete, svar och kommentarer har 
antecknats. Exempel på sådana frågor har varit hur sjuksköterskorna gör för att 
minnas uppgifter om patienterna och hur medicindelningen går till.  Kopior på 
dokument som används som kognitivt stöd, det vill säga de artefakter som används 
för att representera vissa arbetsmoment och åtgärder har samlats in då det varit 
möjligt. Möjligheten till fotodokumentation har varit begränsad då samtliga miljöer på 
arbetsplatsen innehåller sekretessbelagda patientuppgifter. Fotografier har dock tagits 
i den mån det varit möjligt och godkänts av personalen, så som exempelvis 
minnesanteckningar, whiteboardtavlor och medicinvagnar. Ytterligare 
datainsamlingstekniker har varit att avbilda olika situationer i den fysiska layouten för 
att illustrera dem och använda som komplement till beskrivna förklaringar där 
fotografering inte varit möjlig. 

4.4 ”En dag på medicinkliniken” – Fallbeskrivning 

Sjuksköterskornas arbetsdag startar kl. 06:45 på morgonen och inleds med att 
nattpersonal muntligen ger en kortfattad rapport om den nödvändigaste informationen 
gällande patienternas hälsotillstånd till dagpersonalen. Rapporteringen sker i de team 
(Team, A, B och C) som sjuksköterskor och undersköterskor tillhör. Därefter går 
respektive team tillsammans igenom vad som är planerat för dagens arbete. Ett viktigt 
moment här är att samla in information om patienternas vitalparametrar vilket 
dokumenterats på whiteboardtavlor i respektive team-rum, sjuksköterskornas uppgift 
är att föra in dessa uppgifter i det patientadministrativa systemet. En annan viktig 
uppgift är också att stämma av ”prioriteringstavlan”, en whiteboardtavla placerad på 
sjuksköterskeexpeditionen där vårdbehovet, det vill säga hur pass mycket vård en 
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patient kräver, för respektive patient står uppskriven och är poängsatt efter ett 
specifikt system i skala 10, 20, 30 och 40 poäng. Ju högre poäng en patient har desto 
mer vårdkrävande är patienten.  

Efter ett kortare avstämningsmöte med samtlig personal på avdelningen i 
personalrummet påbörjas medicindelningen. Respektive teamsjuksköterska går till 
varsin så kallad ”medicinvagn” på vilken en bärbar dator finns tillgänglig och vagnen 
i sig innehåller ett flertal fack avsedda för respektive patients mediciner. 
Sjuksköterskans uppgift här är att utifrån läkemedelslistan som finns i det 
patientadministrativa systemet dela mediciner till respektive patient enligt de 
ordinationer som givits av läkaren. De vanligaste medicinerna finns tillgängliga i 
medicinvagnen men flertalet mediciner, framför allt samtliga narkotikaklassade 
preparat hämtas i ”läkemedelsrummet”. Läkemedelsrummet är alltid låst och kräver 
både nyckelkort och kod för att kunna öppnas, när dörren till läkemedelsrummet står 
öppen sätter ett larm igång för att uppmärksamma att detta så att personalen ser till att 
ingen obehörig kan ta sig in. Larmet blir också en påminnelse till sjuksköterskan om 
att stänga dörren när hon går.  

Klockan 08:00 är det dags för undersköterskorna att börja dela ut patienternas frukost 
och i samband med måltid ska patienterna ofta ta den första morgonmedicinen, därför 
är det viktigt att sjuksköterskorna är färdiga med medicindelningen vid den här 
tidpunkten. Sjuksköterskorna går ut till respektive patient i patientsalarna, ger 
patienten sin medicin, kontrollerar att patienten tar medicinen och signerar 
(undertecknar) detta i  det patientadministrativa systemet när det är klart.  

Klockan 09:00 påbörjas läkarronden, ett möte som sker inom respektive team där 
sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans går igenom samtliga 
patienter, deras aktuella hälsostatus, vilka åtgärder som ska vidtas inklusive ändringar 
avseende exempelvis medicinering. Under ronden är framför allt sjuksköterskorna 
och läkarna inloggade på de datorer som finns tillgängliga för att lättare kunna följa 
diskussionerna kring varje patient via den elektroniska journalen. Läkarronden kan 
pågå mellan en och två timmar beroende på antalet patienter, deras individuella 
vårdbehov och sjukdomstillstånd. När läkarronden avslutas dokumenteras samtliga 
åtgärder och undersökningar som ska utföras dels i en patientmapp och dels på 
whiteboardtavlan i team-rummet. Krävs det någon särskild planering, exempelvis 
patienttransport till annan mottagning så ges även en rapport till koordinatorn på 
avdelningen som planerar för detta.   

Efter läkarronden går sjuksköterskor, läkare och eventuellt undersköterskor (i mån av 
tid) ut på avdelningen och träffar varje patient för att diskutera patientens aktuella 
hälsotillstånd och informera patienten om den fortsatta vårdplaneringen.  

Innan det är dags för patienterna att äta lunch sker ofta ytterligare en 
medicinutdelning då flertalet mediciner ska tas i samband med måltid. Detta har 
sjuksköterskorna för det mesta redan förberett under morgonens medicindelning men 
i vissa fall när det till exempel ska ordineras antibiotika i flytande form, då måste 
denna blandas en viss tid innan den kan ges till patienten.  

Eftermiddagens arbetsuppgifter består bland annat av medicindelning och kontroll av 
vitalparametrar så som blodtryck, kroppstemperatur, saturation och pulskontroller. 
Vitalparametrar tas oftast av undersköterskorna som skriver in resultaten på en 
kontrollista och muntligen meddelar sjuksköterskan om det finns några avvikelser.  
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När kvällspersonalen går på sina arbetspass sker ytterligare en kortare 
överrapportering från dag- till kvällspersonal. Detta sker inom respektive team där 
både sjuksköterskor och undersköterskor deltar. Detta blir också ett tillfälle att 
diskutera igenom hur dagen har varit för personalen.  
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5 Analys och resultat utifrån DiCoT 

Analysen i den här studien kommer att utgå ifrån de 18 principer som ingår i 
analysmetoden DiCoT vilken tidigare presenterats i kapitel 2 (avsnitt 2.5). Samtliga 
18 principer är hämtade ur Blandford och Furniss (2005) och presenteras i bilaga 1, 
indelade efter de tre huvudområdena fysisk layout, informationsflöde och artefakter.  

För att undersöka frågeställningen (se kapitel 3) så kommer först det insamlade 
materialet att analyseras med hjälp av analysmetoden DiCoT på det sätt som beskrivs 
av Blandford och Furniss (2005) i avsnitt 5.1-5.3. Därefter kommer en metaanalys att 
genomföras för att utvärdera DiCoTs möjligheter att identifiera aspekter om kognitiva 
artefakters betydelse vid teamarbete i relation till den fysiska layouten i den typ av 
sjukvårdsmiljö som studerats i den här studien, metaanalysen presenteras i ett separat 
kapitel, se kapitel 6.  

Innan själva analysen kan påbörjas är det viktigt att definiera vad som ingår i det 
distribuerade kognitiva systemet i denna studie, hur det avgränsas och vad innefattas 
det av. Därför beskriver avsnitt 5.1 de delar av den fysiska layouten som identifierats 
som delar av det distribuerade kognitiva systemet, de individer i form av vårdpersonal 
som arbetar där med fokus utifrån sjuksköterskans perspektiv, den fysiska kontexten, 
det vill säga de fysiska förutsättningarna som råder på platsen och den fysiska 
avgränsningen för vad som lokalt avgränsar sjuksköterskans fysiska arbetsmiljö. Sist 
men inte minst innefattas även de artefakter som används i det dagliga arbetet, dels 
artefakter specifika för sjuksköterskornas arbete och dels representationsbärande 
artefakter som är betydelsefulla för teamarbetet, till exempel whiteboardtavlorna.  

De tre följande avsnitten är strukturerade på ett likartat sätt, det vill säga utifrån de 
principer som ingår i respektive huvudområde i DiCoT. Om inget annat anges är 
beskrivningarna om den fysiska, sociala och kulturella miljön grundade i det 
insamlade materialet från författarens egen observationsstudie (se avsnitt 4.4). Av 
utrymmesskäl och då analysen med hjälp av DiCoT bara är en del av att besvara 
frågeställningen kommer resultatbeskrivningen att i något mindre grad beskriva hur 
de identifierade aspekterna är grundade i det insamlade materialet och istället 
fokusera på vilka de identifierade aspekterna är och kopplingen till principerna.   

 5.1 Fysisk layout:  

Vårdpersonalens fysiska arbetskontext består av flera olika lokalisationer på 
avdelningen där de utför sina dagliga aktiviteter. Nedan följer en lista på de platser 
som ingår i den fysiska layouten:  

§ Korridorer 

§ Läkemedelsrum 

§ Materialförråd 

§ Medicinvagnen 

§ Mötesrum 

§ Patientkök 
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§ Patienternas uppehållsrum 

§ Patientsalar med en, två eller fyra patientsängar/sal 

§ Personalrum/personalkök 

§ Sjuksköterskeexpedition 

§ Team-rum 

De platser som valts ut till denna analys är de som är av mest betydelse för 
sjuksköterskornas huvudsakliga aktiviteter, interaktion med artefakter och där den 
mesta informationsöverföringen inom teamen sker. Fokus i analysen av den fysiska 
layouten ligger dels på hur väl den stödjer kommunikation mellan vårdpersonalen och 
dels hur den påverkar tillgången till de artefakter som används (Blandford & Furniss, 
2005).  

En stor del av sjuksköterskornas aktiviteter äger rum vid den mobila medicinvagnen 
(se figur 1 nedan) som flyttas runt i korridorerna. Andra viktiga platser är team-
rummen där rapportering och läkarronderna äger rum, sjuksköterskeexpeditionen och 
läkemedelsrummet. Viktigt att poängtera är vårdpersonalen på avdelningen inte har 
egna arbetsplatser, utan varje utrymme de använder har tidigare använts av någon 
annan, därför blir det mycket svårt för dem att anpassa sin arbetsmiljö efter de egna 
förutsättningarna. En annan mycket viktig plats för arbetet på avdelningen är givetvis 
patientsalarna där mötet med patienterna och vårdåtgärderna äger rum, till exempel 
medicinering, injektioner, byten av perifera venkatetrar, kontroll av vitalparametrar 
och den allmänna omvårdnaden av patienten men patientsalarna och patientkontakten 
kommer inte att behandlas här eftersom fokus ligger mer på teamarbete inom 
arbetsgruppen.  

Medicinvagnen 
Som tidigare beskrivits så har medicinvagnen en central roll i sjuksköterskornas 
dagliga arbete. Den kan både ses som en del av den fysiska layouten och även som en 
artefakt i form av ett arbetsredskap innehållande många olika funktioner. 
Medicinvagnen är ett slags förvaringssystem på hjul med syfte att förvara patienternas 
mediciner i den och på ett smidigt sätt kunna ta den med sig i korridorerna, se bild 2 
nedan. Lådorna är avsedda för den enskilde patientens mediciner och är försedda med 
siffror som motsvarar vilken sal och vilken sängplats patienten är placerad i, till 
exempel 12:1, patient Sven Svensson (fingerat namn) ligger på sal 12 med sängplats 
nummer 1. Förutom dessa lådor finns även lådor avsedda för förvaring av de vanligast 
förekommande medicinerna, exempelvis smärtstillande tabletter som Alvedon.  På 
medicinvagnen finns även material som sjuksköterskan kan behöva när hon delar 
mediciner. Vagnen innehåller även ett fack som går att dra ut på sidan i vilket en 
bärbar dator finns placerad och som sjuksköterskan behöver ha tillgång till för att 
exempelvis signera i datasystemet att hon delat ut medicinerna till patienterna. På 
vagnen finns även en ställning avsedd för patientpärmar och patientmappar som 
innehåller en mängd viktig information om patienterna och som inte finns inlagt i 
datasystemet. Sjuksköterskan måste alltid låsa medicinvagnen så fort hon lämnar den 
för att inte obehöriga ska kunna få tillgång till medicinerna. Sjuksköterskan måste 
också alltid komma ihåg att logga ut från den bärbara datorn om den är framtagen, 
varje gång hon lämnar medicinvagnen. 
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Figur 1: Medicinvagnen. 

Korridorerna 
På respektive avdelning finns två korridorer från vilka man når patientsalarna, 
materialförråden och team-rummen. Korridorerna separeras av 
sjuksköterskeexpeditionen som blir en central knutpunkt på avdelningen. I korridoren 
finns en ständig ström av människor, olika yrkeskategorier, patienter och anhöriga 
och här sker många spontana möten och samtal. Här sker också en stor del av 
informationsöverföringen muntligt och skriftligt. Det är även i korridorerna som 
sjuksköterskorna utför sitt arbete vid medicinvagnarna vilka de förflyttar i 
korridorerna vid behov.  

Team-rummen 
Team-rummen består av ett antal skrivbord med datorer, stolar och hyllor men då 
dessa arbetsplatser inte är knutna till någon specifik person så är de relativt tomma 
och avskalade på information. Förvaringsfack finns uppmonterade på väggarna och är 
avsedda för olika typer av patientadministrativa dokument och i samtliga team-rum 
finns whiteboardtavlor uppsatta där åtgärder som ska utföras för respektive patient 
skrivs upp efter varje avslutad läkarrond. Under observationstillfällena var det oftast 
läkarna som satt mitt emot varandra, sjuksköterskorna och undersköterskorna (när de 
var med) satt mer på sidan av men samtliga kunde ändå ha ögonkontakt. I ett av 
teamrummen fanns en stor bildskärm på väggen som kunde användas för att samtliga 
i rummet skulle kunna följa planering och diskussion utifrån det patientadministrativa 
systemets olika moduler (exempelvis följa provsvar, röntgenutlåtanden, 
läkemedelsordinationer) på så sätt skulle en gemensam förståelse för patientens 
hälsotillstånd lättare kunna uppnås. Vid observationstillfället i detta specifika team-
rum användes denna bildskärm mycket lite och det var först mot slutet av läkarronden 
som samtliga i rummet använde bildskärmen som en gemensam artefakt.  

Sjuksköterskeexpeditionen 
På expeditionen finns ett antal centrala funktioner för avdelningen, bland annat 
prioriteringstavlan (figur 2 och 3) som beskriver det aktuella läget för vårdtyngden på 
avdelningen. Tavlan representerar en bedömningsskala av de enskilda patienternas 
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vårdbehov, detta är viktigt ur bemanningssynpunkt för att kunna planera 
personalresurserna rätt, bedömningen sker dels utifrån undersköterskornas roll och 
dels från sjuksköterskornas roll, se bilaga 2. Utöver denna tavla finns även andra 
whiteboardtavlor som visar vilka som arbetar under dagen och vem som tillhör vilket 
team. På sjuksköterskeexpeditionen finns en stor receptionsdisk varpå det finns två 
stycken telemetriskärmar uppställda som övervakar patienternas hjärtrytm (de 
patienter som har behov av detta). Dessa skärmar ger ifrån sig en larmsignal när 
hjärtfrekvensen avviker och hörs över hela avdelningen. Sjuksköterskeexpeditionen 
bemannas av koordinatorn, en sjuksköterska vars uppgift är att vara de andra 
behjälpliga med diverse arbetsuppgifter samt ha en övergripande kontroll över 
situationen som råder under dagen, bland annat vilka patienter som ska läggas in på 
avdelningen och vilka som är planerade att skrivas hem.  

   

(Figur 2 och 3: Prioriteringstavlan) 

Läkemedelsrummet 
Detta rum är alltid låst och det är endast sjuksköterskorna som är behöriga att gå in 
här. I läkemedelsrummet förvaras samtliga läkemedel. På en av väggarna finns en 
förteckning över samtliga läkemedel som beskriver hur läkemedlen är indelade och 
placerade i rummet. Här inne finns även en dator där sjuksköterskorna dels har 
tillgång till det elektroniska systemet och dels kan de söka efter läkemedel, både via 
sjukhusets intranät och via FASS (förteckning över läkemedelsinformation) eller 
internet. På hyllor finns även pärmar som innehåller dokument avsedda för särskilda 
läkemedel som kräver annan form av signering och administrering än den som finns i 
det elektroniska patientdatasystemet. Det finns även ett specifikt bord där mediciner 
som exempelvis antibiotika blandas i flytande form med tillhörande utrustning för att 
bereda denna typ av läkemedel.   

5.1.1 Fysisk layout utifrån DiCoT:s principer 

Som tidigare nämnts så presenteras samtliga 18 principer som ingår i DiCoT i bilaga 
1, indelade i fysisk layout, informationsflöde och artefakter (Blandford & Furniss, 
2005). De principer som identifierats i det insamlade materialet presenteras i 
löptexten nedan.  
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Den fysiska layouten utifrån princip 1 avser rymden det vill säga utrymmets betydelse 
för kognition och hur individer använder utrymmet runt omkring sig för att stödja 
kognitiva processer. Detta innebär i praktiken hur individer väljer att strukturera 
information på exempelvis ett skrivbord för att stödja minne och planering av 
arbetsuppgifter (Blandford & Furniss, 2005). På medicinavdelningen bär 
sjuksköterskorna alltid med sig en låda innehållande patienternas pärmar och 
plastmappar in till team-rummen inför läkarronden och arrangerar sedan individuellt 
hur de väljer att placera ut dem på skrivbordet under läkarronden. Figur 4 nedan visar 
ett exempel på hur sjuksköterska 2 valt att strukturera de artefakter hon använder 
utifrån den fysiska layouten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Egen illustration av exempel på att struktur i skrivbordsmiljö. 

Patientpärmarna och plastmapparna är sorterade efter patientsals- och 
sängplatsordningen så att sjuksköterskan vet vilken patient som ska gås igenom först 
och vilken som kommer härnäst. Hon har också valt att placera de dokument hon ska 
anteckna i precis framför sig så att hon enkelt kan skriva ned den information hon tar 
emot av läkarna, både i sina egna minnesanteckningar och i patientmappen där 
samtliga behandlingar och åtgärder dokumenteras. 

För att minnas de patienter som har specifika läkemedel vilka bara finns 
dokumenterade i patientpärmarna och inte i ordinationslistan i patientdatasystemet, 
väljer sjuksköterska 1 att vända aktuella patientpärmar på tvären i patientlådan som en 
påminnelse till sig själv om att dessa patienter har denna typ av läkemedel.  

Eftersom vårdpersonalen på avdelningarna benämner patienterna efter patientsal och 
patientsäng, exempelvis 12:1 (sal 12, sängplats 1) så struktureras därför patientpärmar 
och patientmappar i samma ordning som salar och sängplatser när de ska diskuteras 
under läkarronden samt vid överrapportering mellan natt-, dag- och kvällspersonal. 
Artefakterna får därmed en naturlig matchning avseende struktur i relation till den 
fysiska layouten. Detta kan relateras till princip 2 som berör överensstämmelsen 
mellan den fysiska utformningen av en representation och vad den faktiskt 
representerar så som att exempelvis strukturera och placera ut information och 
artefakter utefter hur de ska prioriteras i ett arbetsflöde. Det går även att koppla detta 
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till princip 3 som behandlar naturlig matchning, det vill säga en matchning mellan 
representation och individens uppfattning om vad den ska representera (Blandford & 
Furniss, 2005).  

Den fysiska layouten har också en inverkan på hur medveten en individ eller en grupp 
individer är om den situation som råder vilket har inverkan på kvalitén på information 
och informationshanteringen i sig vid samarbete och koordinering av arbetsuppgifter, 
enligt princip 5. På medicinavdelningen hänger denna princip samman med princip 6 
som behandlar vidden av det observerbara, det vill säga den fysiska platsen avgör och 
begränsar vad och hur mycket en individ kan uppfatta av sin omgivning och har 
därför stor betydelse för hur pass uppmärksam och medveten individen är om 
situationen runt omkring (Blandford & Furniss, 2005). På grund av det rörliga arbetet 
som till stor del sker i korridorerna så har sjuksköterskorna en stor medvetenhet om 
det som pågår omkring dem. De interagerar med övrig vårdpersonal både direkt 
genom muntlig kommunikation eller indirekt via artefakter. Vid 
medicindelningstillfället på morgonen så diskuterar exempelvis sjuksköterska 4 med 
en undersköterska om att en patient behöver ha sin medicin krossad för att kunna 
svälja den. Därefter kommer koordinatorn fram till sjuksköterska 4 och har frågor om 
förflyttning av en annan patient till en annan klinik. Strax efter det kommer ytterligare 
en undersköterska och överlämnar dokumentet för mat- och vätskeregistrering till 
sjuksköterskan eftersom hon har till uppgift att vid tillfälle föra in dessa uppgifter i 
det elektroniska systemet. Utöver kontakten med övrig vårdpersonal så har 
sjuksköterskorna även en stor medvetenhet om situationen på avdelningen på grund 
av övriga individer som befinner sig i korridorerna till exempel patienter, anhöriga 
och övrig sjukhuspersonal. 

Via ständigt återkommande ljudsignaler i form av exempelvis larm från patientsalar, 
telemetriskärmar och läkemedelsrummet blir sjuksköterskorna auditivt medvetna om 
aktuell status på avdelningen vilket också innebär många avbrott i arbetsuppgifterna 
när dessa larm måste kontrolleras. Till exempel så blir sjuksköterska 1 avbruten i sin 
aktivitet av telemetriskärmarnas signaler när dessa larmar om avvikelser i patienternas 
hjärtrytm. Hon avbryter sitt arbete med att dela mediciner eftersom hon måste 
kontrollera om larmet innebär något som måste vidta åtgärder. Telemetriskärmarnas 
ljudsignaler hörs över hela avdelningen men skärmarna i sig är placerade vid 
sjuksköterskeexpeditionen. Sjuksköterska 5 uttrycker följande i en liknande situation: 

 ”Det stressar mig när jag hör att det piper på telemetriskärmen vid expeditionen och 
jag kan inte se vilken patient det gäller, ska kolla sen när jag går förbi.” 

Hur utrustning är arrangerad och utplacerad i omgivningen har stor inverkan på 
tillgängligheten avseende information. Tillgång till utrustning och fysiska 
representationer i form av artefakter skiljer sig mellan individer vilket också påverkar 
tillgången till information och hur denna kan bearbetas, princip 7 (Blandford & 
Furniss, 2005). Ett exempel på detta är prioriteringstavlan som beskrivits ovan (figur 
2 och 3) som finns placerad på sjuksköterskeexpeditionen. Som beskrivits ovan finns 
informationen på avdelningen utplacerad på flera olika fysiska platser, exempelvis de 
olika whiteboardtavlorna i team-rummen och på sjuksköterskeexpeditionen innehåller 
en mängd information och fungerar som förmedlande artefakter för vårdpersonalen. 
Lådan för patientpärmar och patientmappar förvaras under dagen på medicinvagnen 
för att sjuksköterskan behöver tillgång till dem kontinuerligt. Detta medför att 
undersköterskorna varje gång de vill stämma av exempelvis en åtgärd i 



	  
 

 29	  

behandling/undersökningsdokumentet måste gå till medicinvagnen som kan vara på 
olika platser i korridorerna beroende av var sjuksköterskan vid det aktuella tillfället 
delar mediciner, det kan exempelvis vara vid läkemedelsrummet, eller utanför någon 
av patientsalarna.  

Princip 4 som behandlar kroppens som stöd för kognition har inte observerats 
specifikt och behandlas inte i analysen. 

5.1.2 Resultat av analys utifrån fysisk layout 

Observationerna visar att den fysiska layouten har stor inverkan på det dagliga arbetet 
på medicinavdelningen då informationen finns spridd på flera platser. Den fysiska 
layouten inverkar på sjuksköterskornas medvetenhet om sin omgivning och vilka 
aktiviteter som pågår men detta medför även många avbrott för sjuksköterskorna. 
Resultatet har sammanfattats i en tabellform hämtad från Blandford och Furniss 
(2005), se tabell 1 nedan:  

Korridorerna och de mobila medicinvagnarna 

Sammanfattning:  
De mobila medicinvagnarna är placerade i korridorerna utanför patientsalarna. Från 
korridorerna har sjuksköterskorna tillgång till samtliga patientsalar, team-rum, 
läkemedelsrummet, expeditionen och övriga utrymmen på avdelningen. Medicinvagnen 
förflyttas i korridorerna på avdelningen beroende på sjuksköterskans aktuella arbetsuppgift. 
Den huvudsakliga uppgiften vid medicinvagnen är att dela mediciner individuellt till 
respektive patient utifrån ordinationslistan i det patientadministrativa systemet och placera 
dem i de lådor som tillhör respektive patient.  

Detaljer: 
Kommunikation:  
Vid den mobila medicinvagnen i korridorerna har sjuksköterskorna tillgång till avdelningens 
vårdpersonal, patienter och anhöriga. Samtliga personer som uppehåller sig i korridorerna 
finns i sjuksköterskornas periferi vilket ger dem stor medvetenhet om vad som pågår runt 
omkring (princip 5) och vidden av vad som är observerbart (princip 6) är utökat till att 
omfatta en större del av de aktiviteter som pågår i den fysiska layouten jämfört med att sitta i 
ett slutet rum.  

Tillgång till artefakter: 
Förutom mediciner och det material som behövs för att dela medicinerna så är medicinvagnen 
försedd med en bärbar dator och en ställning för patientpärmar och patientmappar vilka 
sjuksköterskorna också behöver tillgång till för att kunna utföra sina uppgifter. Det finns 
uppgifter i de pappersbaserade patientpärmarna som inte finns att hämta i det 
patientadministrativa systemet. Här finns även utrymme för att placera minnesanteckningar 
och post-it-lappar vilket sjuksköterskorna har behov av för att avlasta minnet. Vissa artefakter 
så som både pappersdokument och whiteboardtavlor är strukturerade utifrån den fysiska 
placeringen av patientsalar och patientsängar, det vill säga det artefakterna representerar är 
strukturerad utefter fysiska förhållanden.  

Att tänka på:  

§ I den fysiska layouten har ljudsignaler från olika apparatur inverkan på 
arbetsuppgifter och informationsflöde.  

§ Korridorerna möjliggör stor tillgång till kommunikation med andra individer.  
§ Var i korridoren sjuksköterskan står placerad med den mobila medicinvagnen avgör 

hennes ”utsatthet” för avbrott i arbetet samt hennes medvetenhet om 



	  
 

 30	  

aktiviteter/individer/information i kontexten.  
§ Var medicinvagnen är placerad i korridoren påverkar undersköterskans tillgång till 

information som finns i patientpärmar och patientmappar. 
 

Problem:  

§ Vårdpersonalen har ingen egen specifik arbetsplats vilket gör det svårt för dem att 
anpassa arbetsplatsen specifikt till just deras individuella behov.  

§ Ljudsignaler larmar flera gånger oavsett var i den fysiska kontexten sjuksköterskan 
befinner sig.  

§ Placeringen av medicinvagnen i korridoren bjuder in till ständiga avbrott av annan 
vårdpersonal eftersom dessa har direkt kontakt med sjuksköterskan och när som helst 
kan gå fram till henne och ställa frågor. Detta gäller även patienter, anhöriga och 
annan personal på sjukhuset, exempelvis arbetsterapeuter, kuratorer osv.  

§ Placeringen av patientpärmar och mappar på medicinvagnen gör också att denna i sig 
blir en informationsknutpunkt till vilken annan vårdpersonal (undersköterskor) söker 
sig för att också kunna ta del av informationen som finns där.  

§ Det blir även en samlingspunkt för inkommande information i både skriftligt och 
muntligt format från annan vårdpersonal.  
 

Tabell 1: Fysisk layout: Korridorerna och de mobila medicinvagnarna 

5.2 Informationsflöde 

Den fysiska layouten har inflytande över informationsflöden och hur information 
transformeras under flödets gång. Men detta område fokuserar mer på 
kommunikationen mellan individer, vilka roller de innehar och de sekvenser av 
händelser som utgör informationsflödet i det kognitiva systemet (Blandford & 
Furniss, 2005).  Tre utgångspunkter är av särskild betydelse vid analys av 
informationsflödet.  

1: Information som kommer in i systemet (input), hur informationen bearbetas och 
förändras för att sedan kommer ut ur systemet i form av output.  

2: Ett agentbaserat fokus på huvudaktörerna i systemet och hur informationen 
kommuniceras dem emellan samt deras kommunikationskanaler.  

3: Hur information slutligen lagras, filtreras och transformeras i det kognitiva 
systemet.  

I nästkommande avsnitt beskrivs dessa utgångspunkter utifrån DiCoT:s principer.  

5.2.1 Informationsflöde utifrån DiCoT:s principer 

Sjuksköterskornas arbete består av ständig kommunikation med övrig vårdpersonal, 
både indirekt och direkt kommunikation antingen ansikte mot ansikte eller med hjälp 
av artefakter i form av datorer, papperslappar, whiteboardtavlor, plastmappar och 
pärmar där samtliga yrkeskategorier tar del av samma artefakter, de blir på så vis 
förmedlande artefakter genom vilka informationen både förflyttas, transformeras och 
lagras. Artefakterna i sig kan därför också fungera som knutpunkter för information. 
Avseende informationsflöde så har läkarronden valts ut för att representera hur ett 
informationsflöde ser ut i det kognitiva systemet som utgör analysenheten i denna 
studie.   
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Läkarronden är en typ av mötesform som sker varje morgon inom respektive team där 
sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans går igenom samtliga 
patienter, deras aktuella hälsostatus, vilka åtgärder som ska vidtas inklusive ändringar 
avseende exempelvis medicinering. Läkarronden kan ses som en knutpunkt av 
information enligt princip 10. Fokus ligger på läkarnas medicinska bedömning av 
varje patient. När de fattat beslut om vilka åtgärder som ska vidtas är det 
sjuksköterskorna och undersköterskorna som planerar för dessa.  

Vid samtliga observationstillfällen följde samma informationsflöde där en gemensam 
diskussion om varje enskild patient utgör information i form av input om patientens 
aktuella hälsotillstånd från respektive yrkesroll för att skapa en gemensam förståelse 
inom teamet. Det insamlade informationen förmedlas muntligt, via kroppsspråk och 
via artefakter som exempelvis minnesanteckningar eller det elektroniska systemet, 
patientpärmar och patientmappar, princip 8. Baserat på denna information, samt 
information i form av provsvar, röntgensvar, journalanteckningar och aktuell 
medicinering gör läkarna en medicinsk bedömning, det vill säga att den insamlade 
informationen om patienten bearbetas, filtreras och transformeras i flödet och 
resulterar i beslut om patientens fortsatta behandling, princip 9. Den nya 
informationen dokumenteras och lagras via ett antal olika artefakter, princip 11. 
Sjuksköterska 4 uttryckte det så här:  
 
“Ibland känns det som att det blir dubbelt, dubbelt överallt. Det blir väldigt mycket 
dokumentation”.  
 
Sjuksköterska 1 antecknar åtgärder (exempelvis provtagningar) som läkaren anger i 
dokumentet ”Behandling/undersökning” som finns i patientmappen. När läkarronden 
är avslutad går sjuksköterska 1 fram till whiteboardtavlan i teamrummet för att 
stämma av om informationen på tavlan fortfarande är aktuell och kompletterar med 
ny information, se figur 5. Tavlan blir som en knutpunkt för den nya informationen 
om patienternas fortsatta behandlingar, princip 10. Sedan stämmer hon av 
ordinationerna för antibiotika i ordinationslistan i det elektroniska systemet. Här visar 
det sig vara viktigt att aktivt uppdatera ordinationslistan i systemet för att se om det 
kommit in någon ny ordination. 

  

Fig. 5: Whiteboardtavlan i team-rummet. 
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Princip 13 som behandlar mer informell kommunikation så som e-mail och 
telefonsamtal. Detta var svårt att identifiera i det insamlade materialet och har inte 
behandlats i denna analys.  

Princip 14 behandlar triggerfaktorer och kan bland annat relateras till de ljudsignaler 
som fungerar som ett slags representationer för en viss typ av information och som 
triggar eller ger sköterskorna signaler om att något måste åtgärdas. Detta förekom 
under samtliga observationer och ljudsignalerna bestod framför allt av larm från 
patienterna i patientsalarna när de ville ha hjälp. En larmsignal kom från 
medicinrummet eftersom dörren där inte får stå öppen, signalen fungerade då som en 
påminnelse om att hela tiden hålla den dörren stängd. Ytterligare larm kom ifrån 
skärmarna som övervakar patienternas hjärtrytm och hade olika ljudfrekvenser 
beroende på allvarligheten i en patients oregelbundna hjärtrytm.  

5.2.2 Resultat av analys utifrån informationsflöde 

Vid analys av informationsflödet utifrån DiCoT med fokus på läkarronden 
framkommer det hur information bearbetas inom teamet, vilka artefakter som används 
som representationsbärare för informationen. Resultatet har sammanfattats i tabell 2 
nedan:  

Team-rummen och läkarronden 
Sammanfattning: Team-rummen består av ett antal skrivbord med stationära datorer, stolar 
och hyllor men då dessa arbetsplatser inte är knutna till någon specifik person så är de relativt 
tomma och avskalade på information. Skrivborden i flera av teamrummen vända mot 
varandra så att personalen kan ha ögonkontakt samtidigt som de diskuterar patientfallen.	  

Detaljer: 
Kommunikation:  
Den fysiska layouten i rummen avseende skrivbordens placering underlättar för 
kommunikation då placeringen bjuder in till ögonkontakt när enskilt patientfall diskuteras 
(princip 12). Det finns dock team-rum (observationstillfälle 4) med ett av skrivborden vänt så 
att sjuksköterskan är tvungen att sitta med ryggen emot läkarna när de diskuterar 
patientfallen.  
Tillgång till artefakter:  
I teamrummen finns datorer vid samtliga skrivbord för att få tillgång till det 
patientadministrativa systemet. Förvaringsfack oh hyllor avsedda för olika typer av 
patientadministrativa dokument, exempelvis dokumentet för ställningstagande till 
livsuppehållande behandling. Whiteboardtavlor finns uppsatta där åtgärder som ska utföras 
för respektive patient skrivs upp under och efter varje avslutad läkarrond. Sjuksköterskorna 
bär alltid med sig patientpärmarna och patientmapparna in i teamrummen till läkarronden.  
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Tabell 2: Informationsflöde vid läkarronden 

5.3 Artefakter 

Inom DK har artefakter som representationsbärare och ”affordance” i omgivningen en 
central roll för att stödja kognitiva processer både inom det kognitiva systemet som 
helhet och på en individuell nivå. Genom att identifiera artefakternas betydelse och 
funktion i ett större sammanhang är det möjligt att utveckla god systemdesign som 
innefattar både externa och interna strukturer vilka representerar det aktuella 
systemet. Här är det viktigt att lyfta fram artefakternas fysiska strukturer och hur 
artefakterna flyttas runt i det kognitiva systemet som medlare av information 
(Blandford & Furniss, 2005).  

Vid observationerna framkommer att följande artefakter har stor betydelse dels i 
sjuksköterskornas individuella arbete och dels som representationsbärare och medlare 
av information vid teamarbete: 

§ Medicinvagnar 
§ Whiteboardtavlor 
§ Kontrollista för vitalparametrar  
§ Dokument för behandling och undersökning 
§ Vätske- och nutritionslista 
§ Patientpärm 
§ Plastmapp 
§ Datorer (patientadministrativa systemet) 
§ Egna minnesanteckningar 
§ Post-IT-lappar  

Att tänka på:  
§ Ibland vistats fler individer än vad det finns skrivbordsplatser i team-rummen under 

läkarronden vilket gör det opraktiskt för dem att dokumentera det som sägs, gäller 
främst undersköterskorna.  

§ Läkarna är de som sitter mitt emot varandra i teamrummen samt sjuksköterskan om 
den fysiska layouten avseende skrivborden har det upplägget, här spelar ögonkontakt 
och ansiktsuttryck en viktig roll för att bekräfta en gemensam förståelse för den 
information som kommuniceras mellan vårdpersonalen. I vissa team-rum är den 
fysiska layouten upplagd så att sjuksköterskor och undersköterskor måste sitta mer 
avsides och då har det inte tillgång till ett skrivbord och egen dator vilket kan påverka 
hur informationen sprids, kommuniceras och uppfattas av personalen.  

§ Whiteboardtavlorna för åtgärder och behandlingar är placerade i teamrummen vilket 
innebär att både undersköterskor och sjuksköterskor måste gå hit varje gång fylla på 
alternativt bocka av åtgärder och behandlingar som ska utföras eller har utförts. 

Problem:  
§ Vårdpersonalen har ingen egen specifik arbetsplats vilket gör det svårt för dem att 

anpassa arbetsplatsen specifikt till just deras individuella behov.  
§ Antalet skrivbord och placeringen av dem varierar vilket påverkar sjuksköterskans 

och undersköterskans tillgång till dels det patientadministrativa systemet under 
ronden och dels hur de kan skapa en ögonkontakt med övriga i rummet och 
förutsättningarna för att anteckna ned det som sägs, i vissa satt undersköterskorna och 
antecknade med minneslapparna i knät.  

§ Dubbeldokumentation, samma information finns tillgänglig på flera platser och 
förmedlas via flera olika artefakter. 
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5.3.1 Artefakter utifrån DiCoT:s principer 

Förmedlande artefakter (princip 15) innefattar alla artefakter som används för att 
koordinera och slutföra olika uppgifter och vid observationerna framkom det att 
samtliga artefakter som tagits upp i punktlistan ovan kan ses som förmedlande 
artefakter. Ett exempel på detta är ”Vätske- och nutritionslistan” vilken är en 
förteckning över hur mycket vätska och näring en patient fått i sig under en viss 
tidsperiod. Undersköterskorna fyller i listan i samband med måltiderna men 
överlämnar sedan denna till sjuksköterskorna som får till uppgift att räkna ut 
kaloriintag och föra in uppgifterna i patientdatasystemet. Utifrån listan behöver även 
sjuksköterskan dra slutsatser om hur mycket vätska/näring en patient fått i sig för att 
skapa sig en förståelse för om ett visst läkemedel är lämpligt att ge eller inte. Listan 
blir på så sätt en koordinerande artefakt där den information som representeras blir 
avgörande för flera steg i arbetet kring patienten.  

Ibland finns inte läkemedel som till exempel Waran och Insulin ordinerat i 
patientdatasystemet utan detta har gjorts via en särskild blankett i patientpärmen. 
Sjuksköterskorna får då inte registrera att de delat ut dessa läkemedel till patienterna 
via patientdatasystemet utan de måste signera detta på ett separat formulär i 
patientpärmen. Princip 16 innebär att människor använder sin omgivning för att 
strukturera externa medel som stöd för kognitiva uppgifter, till exempel att arrangera 
artefakter på ett visst sätt för att stödja minnet. För att minnas de patienter som har 
läkemedel som Waran och Insulin, vänder sjuksköterska 1 dessa patienters pärmar på 
tvären i pärmlådan som en påminnelse om detta. 
 
Genom användning av artefakter som stöd för kognition skapas representationer som 
representerar relationen mellan aktuellt tillstånd och ett förväntat mål enligt princip 
17. Exempel på denna princip är dokumentet för ”tryckssårsteckning” vilket är en 
illustration av en människokropp där vårdpersonalen markerat ut var på kroppen 
trycksåren finns belägna så att de överensstämmer med patientens aktuella tillstånd 
och på så sätt skapar de både en individuell och gemensam förståelse för sårens 
placering vilket underlättar vid behandling av såren och omvårdnaden av patienten. 

Princip 18 behandlar hur abstrakta informationsstrukturer används och koordineras så 
för att stödja kognition så att människan kan uppnå ett förväntat mål. Som exempel på 
detta använde både sjuksköterskor och undersköterskor sig av att rita fyrkantiga boxar 
efter varje åtgärd de skulle utföra, detta gällde både avseende artefakter som 
whiteboardtavlor och egna minnesanteckningar. En tom box innebar att en åtgärd 
ännu ej var utförd men genom att sätta ett kryss i boxen så förmedlade detta att 
åtgärden var utförd och förväntat mål var därmed uppfyllt. Detta kan ses på 
whiteboardtavlan i figur 6 ovan och i det exemplet fungerar boxen som en struktur 
som används gemensamt, det vill säga att en sjuksköterska kan ha skapat själva 
åtgärden och ritat upp en tom box men en annan sjuksköterska, alternativt 
undersköterska kan sedan vara den som utför åtgärden och är också den som sätter ett 
kryss i boxen för att förmedla till övrig personal att åtgärden är utförd. Figur 6 nedan 
är ett exempel minnesanteckningar gjorda av sjuksköterska 5 och visar att dessa boxar 
även används av sjuksköterskorna individuellt, de ritar upp boxarna och kryssar sedan 
i dem när de utfört den specifika uppgiften.  
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Fig. 6: Minnesanteckning. 

5.3.2 Resultat av analys utifrån artefakter 

I tabell 3 nedan presenteras resultaten av artefakternas funktion i förhållande till den 
fysiska layouten och informationsflödet samt medlare av information bland 
vårdpersonalen.  

Artefakter 
Sammanfattning: Samtliga artefakter som identifierats har stor betydelse dels som 
representationsbärare i sjuksköterskornas individuella arbete och dels som medlare av 
information vid teamarbete.	  

Detaljer: 
Fysisk layout:  
De artefakter som används finns tillgängliga och utspridda överallt i den fysiska layouten och 
används dels för att förmedla och innehålla information i den distribuerade arbetsmiljön och 
dels arrangeras de utifrån de fysiska förutsättningarna för att skapa ett kognitivt stöd för 
sjuksköterskorna. Den fysiska layouten har en direkt påverkan på artefakternas utseende och 
ibland även avgörande för hur artefakterna arrangeras, exempelvis via naturlig matchning. 
Informationsflöde/kommunikation: 
De artefakter som används har en mycket viktig roll som förmedlare av information på 
avdelningen. Till exempel så används whiteboardtavlorna, patientpärmarna och 
patientmapparna frekvent av både sjuksköterskor och undersköterskor under hela 
arbetspassen. Läkarna använder dessa artefakter främst under läkarronden för att stämma av 
och uppdatera information. Via dessa artefakter sker en stor del av den indirekta 
kommunikationen på avdelningen i skriftligt format. De boxar som omnämnts utifrån princip 
18 och som utifrån ett teamarbetesperspektiv har en viktig funktion på whiteboardtavlorna, 
har stor betydelse eftersom de tydligt förmedlar om en åtgärd är utförd eller inte och det finns 
en gemensam förståelse för deras innebörd bland personalen på avdelningen.  
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Tabell 3: Identifierade artefakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på:  
§ Flera av de artefakter som identifierats används av flera yrkeskategorier där 

respektive kategori använder artefakter på ett visst sätt utifrån sina specifika 
arbetsuppgifter.  

§ Flera artefakter används för att kommunicera skriftligt inom personalgruppen, detta 
gäller exempelvis, whiteboardtavlor, patientdatasystemet, patientpärmar och 
patientmappar.  

§ Vissa artefakter arrangeras samt är utformade utifrån förutsättningarna i den fysiska 
layouten.  
 

Problem:  
§  Artefakterna som används av vårdpersonalen är starkt förknippade med den fysiska 

layouten och den information och kunskap de representerar kan förlora innebörd om 
de lyfts ur sin kontext. 

§ Flera av de artefakter som används förmedlar samma typ av information vilket leder 
till dubbeldokumentation och detta kan innebära att viss information går förlorad eller 
är inaktuell om den inte uppdateras via samtliga artefakter som innehåller den 
specifika informationen. 
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6 Metaanalys och resultat 

För att göra det möjligt att besvara frågeställningen i denna studie har en metaanalys 
genomförts utifrån de resultat som framkommit vid analys av det insamlade materialet 
enligt DiCoT-metoden.  Metaanalysen ger ett övergripande perspektiv för att kunna 
besvara frågeställningen som åter presenteras här:  

”Är DiCoT som metod ett tillräckligt analysverktyg för att identifiera aspekter om 
kognitiva artefakters betydelse vid teamarbete i relation till den fysiska layouten 
vilken kan komma att påverkas när distribuerade kognitiva system digitaliseras? 

Avseende den fysiska layouten så menar McKnight och Doherty (2008) att DiCoT har 
sina begränsningar vid analys av teamarbete i en mer rörlig sjukvårdsmiljö. De menar 
att de endast kunde använda tre av de sammanlagt sju principerna som gäller för den 
fysiska layouten, se bilaga 1. De har bland annat valt att inte titta på kroppsliga 
aspekter i relation till omgivningen (princip 4). Denna princip var även svår att 
identifiera i studien som behandlas i denna rapport då den inte studerats specifikt vid 
observationstillfällena. Blandford och Furniss (2005) hänvisar denna princip till att 
exempelvis använda fingret för att peka i en bok för att avlasta minnet och använda 
kroppen som kognitivt stöd för att minnas vilken sida man befinner sig på.  

McKnight och Doherty (2008) ansåg inte heller att princip 2 som behandlar en 
naturlig matchning mellan representation och den verkliga miljön var användbar. Vid 
observationerna den aktuella studien som presenteras här framgår det dock att 
vårdpersonalen arbetar utifrån naturlig matchning när de exempelvis väljer att gå 
igenom varje enskild patient och strukturera de artefakter som används vid möten 
utifrån patientsalar/rum och sängplacering som motsvarar de verkliga förhållandena 
på avdelningen. Patienterna hade exempelvis kunnat diskuteras var och en utifrån 
efternamn i bokstavsordning, eller födelsedatum men ”dokumentet för 
diagnos/åtgärd”, se figur 6 nedan visar tydligt hur vårdpersonalen arbetar utifrån 
naturlig matchning eftersom de dels utgår ifrån rumsfördelningen på avdelningen här 
och dessutom benämns patienterna som exempelvis 9:1 eller 10:2 när vårdpersonalen 
diskuterar patientärenden muntligt. 

RUM NAMN DIAGNOS ÅTGÄRD 

9:1    

9:2    

10:1    

10:2    

10:3    

11:1    

11:2    

11:3    

Figur 6: Illustration av dokument för diagnos/åtgärd.  
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Detta resultat styrks också av tidigare studier gjorda av exempelvis Rambusch, Susi 
och Ziemke (2004) vilka påvisat att förståelsen för artefakter som exempelvis 
patientöversikter är kopplad till den fysiska placeringen på avdelningen eftersom den 
spatiala kontexten och hur artefakterna är arrangerade avgör deras innebörd. Vidare 
har även Rambusch, Susi och Ziemke (2004) i deras studie konstaterat att 
artefakternas placering i den fysiska layouten representerar olika typ av information 
beroende på vilken yrkesroll som använder dem utifrån aktuell kontext.  

I DiCoT saknas till viss del fokus på individerna, deras förutsättningar, yrkesspecifika 
roller och sociala strukturer. Till viss del behandlas detta i princip 7 som omnämnts 
ovan men denna princip berör mer behörighetsaspekter, inte yrkesrollerna och vem 
som gör vad utan här tillkommer också ytterligare aspekter så som vilka artefakter 
som används av vilken yrkeskategori och var i den fysiska miljön de olika 
yrkeskategorierna uppehåller sig mest frekvent. McKnight och Doherty (2008) har 
också uppmärksammat avsaknaden av sociala aspekter när de analyserade sitt 
material utifrån DiCoT och de valde därför att komplettera DiCoT med sociala 
strukturer som ett fjärde huvudområde.  

En annan aspekt avseende betydelsen av både den fysiska layouten men också 
artefakternas innebörd är till exempel hur vårdpersonalen väljer att arrangera den 
fysiska miljön och de artefakter som finns till hands för att underlätta för varandra, 
detta är inte något som behandlas specifikt i DiCoT. Till exempel så nämner 
sjuksköterska 1 att ”Man hjälps åt att fylla på i medicinlådorna åt nästa kollega som 
kommer så att det inte blir stressigt för den som kommer sen”. Detta sker utan direkt 
interaktion eller kommunikation mellan individerna. Detta ”beteende” skulle kunna 
gå att koppla till interaktionsteorier som exempelvis teorin om ”Stigmergy” som 
presenteras i kapitel 2, avsnitt 2.1.1. Teorin behandlar hur individer indirekt påverkar 
varandras beteende genom artefakter och sitt eget handlande, det vill säga att en 
individ väljer att arrangera eller placera ut vissa artefakter i omgivningen för att lämna 
information till en annan individ om hur denne ska agera utan att någon form av 
direkt interaktion sker (Susi & Ziemke, 2001). Detta skulle eventuellt kunna gå att 
koppla till princip 7 i DiCoT som behandlar hur utrustning är arrangerad i den fysiska 
miljön men behandlar inte interaktionsaspekter utan berör mer behörighetsaspekter, 
att vissa individer har tillgång till vissa artefakter. 
 
En annan viktig faktor avseende den fysiska layouten som framkommer i det 
analyserade materialet är att sjuksköterskorna vid flera tillfällen under sina arbetspass 
ofta blir avbrutna i sina arbetsuppgifter. Detta gäller framför allt när de arbetar vid 
den mobila medicinvagnen i korridorerna men även under läkarronderna. Att lägga in 
ytterligare aspekter avseende avbrott i arbetsprocesser och vilka faktorer som är 
betydelsefulla för att återhämta sig vid avbrott är faktorer som skulle kunna läggas till 
i DiCoT som analysmetod. I DiCoT omnämns triggerfaktorer i princip 14, det vill 
säga vilka faktorer i den fysiska omgivningen som triggar individer till att agera och 
utföra en viss uppgift utan att följa en viss planering. Däremot kan denna princip 
behöva förstärkas av att antingen innefatta eller ytterligare lägga till en princip som 
bygger på faktorer som är viktiga i den fysiska layouten för en individ att återhämta 
sig från ett avbrott. Exempelvis att utreda hur stor betydelse de fysiska artefakterna 
och den fysiska layouten har vid återhämtning efter avbrott i arbetsprocesser med 
avseende på ”triggers” och ”placeholders”, se kapitel 2.3. Vid design av ett mobilt 
gränssnitt som till viss del ska ersätta fysiska artefakter så kan det vara värdefullt att 
ha kunskap och förståelse om hur användaren återhämtar sig från fel i en fysisk 
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kontext med fysiska artefakter så som att exempelvis titta på post-it lappen som sitter 
på dataskärmen eller att återgå till de fysiska minnesanteckningarna som används som 
kognitivt stöd.  

Att ljudsignaler kan förekomma i den fysiska layouten Detta tas upp av Blandford och 
Furniss men utifrån princip 8 som behandlar detta så innebär det hur signaler fungerar 
som representationsbärare av information, de behandlar inte hur denna information 
förhåller sig till den fysiska layouten som i detta fall att ljudsignalerna hörs var 
sjuksköterskan än befinner sig i kontexten vilket har en stor inverkan på hennes arbete 
eftersom det upplevs som stressande att inte kunna se exempelvis vilken patient som 
har avvikande hjärtfrekvens utan signalen talar bara om att en av telemetriskärmarna 
piper: Förflyttningen av information kan exempelvis ske genom text, grafiska 
gränssnitt, muntligt, via ansiktsuttryck, telefonledes, via mejl eller ljus- och 
ljudsignaler av olika slag (Blandford & Furniss, 2005).  
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7 Slutsatser 
 
Resultatet av analysen i denna studie visar att det är fullt genomförbart att använda 
DiCoT som analysmetod för att identifiera aspekter om kognitiva artefakters 
betydelse i relation till fysiska omgivningen på en sjukvårdsavdelning. Dock visade 
metaanalysen att det finns vissa brister som behöver tas i beaktning och där 
analysmetoden som sådan kan behöva kompletteras. Nedan följer de styrkor 
respektive svagheter som identifierats.  

Styrkor med DiCoT 

DiCoT är en effektiv analysmetod att använda för att identifiera platser i den fysiska 
layouten som är av stor betydelse dels för individuella sjuksköterskornas arbete men 
även för arbete i team. Med hjälp av DiCoT blev det tydligt att den fysiska layouten 
har en betydande roll i den här typen av sjukvårdsmiljöer och att många artefakter är 
utformade och direkt relaterade till den fysiska kontexten, till exempel artefakternas 
naturliga matchning mot den fysiska miljön avseende artefakternas utformning utifrån 
patientsalar och sängplatser. Detta är ett intressant resultat eftersom McKnight och 
Doherty (2008) i deras studie menade att principerna utifrån den fysiska layouten inte 
var så effektiva i den miljön de valde att analysera.  

DiCoT har även visat sig vara effektiv för att synliggöra och följa informationsflöden 
vid teamarbete så som hur information överförs, transformeras och lagras av 
vårdpersonalen vilket exemplifierats utifrån ”läkarronden” i denna studie.  

Avseende artefakter så kunde många aspekter identifieras utifrån DiCoT som 
analysmetod. Framför allt att många artefakter innehöll samma typ av information, att 
de används av flera yrkeskategorier och deras betydande roll som förmedlare av 
information i den studerade miljön.  

Svagheter med DiCoT som analysmetod 

I de principer som finns presenterade i DiCoT finns ett visst fokus på sociala 
strukturer men här ligger fokus främst på yrkesroller utifrån behörighetsaspekter 
vilket kan påverka tillgång till artefakter och vissa fysiska platser i olika typer av 
arbetsmiljöer. Här behöver dock de sociala aspekterna och de mer yrkesspecifika 
förutsättningarna lyftas fram i förhållande till artefakterna och den fysiska layouten. 
Till exempel på vilket sätt vissa artefakter hanteras beroende på yrkesroll, var i den 
fysiska layouten respektive yrkeskategori uppehåller sig mest frekvent eftersom det 
påverkar informationsflödet och möjligheten att tillgodogöra sig information. Sociala 
strukturer har även lyfts fram av McKnight och Doherty (2008) och de valde att 
komplettera DiCoT med sociala strukturer som ett fjärde huvudområde vilket även 
stöds av metaanlysen i denna studie.  

Andra faktorer som också berör sociala processer och individer är interaktionsmönster 
och hur individer förhåller sig varandra direkt och indirekt. Detta är inte heller något 
som betonas i DiCoT utan möjligtvis kan det behövas en komplettering avseende hur 
vårdpersonalen indirekt interagerar genom att de utför vissa handlingar och aktiviteter 
som får effekter för nästkommande arbetspass, här avses exemplet med att 
sjuksköterskorna hjälps åt att fylla på mediciner i medicinvagnen för att underlätta för 
nästkommande kollega så att denne inte behöver börja sitt arbetspass med detta. Det 
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kan ju också vara tvärtom, det vill säga att mediciner saknas för nästkommande 
sjuksköterska vilket kan komma att påverka hennes arbete i en negativ riktning så 
som att orsaka stress och osäkerhet. 

En viktig faktor som synliggjordes under observationsstudien var de avbrott som 
kontinuerligt drabbade sjuksköterskorna i deras arbete på grund av den utsatta 
arbetssituationen vid medicinvagnen i korridorerna. Detta är en faktor som är kopplad 
till den fysiska layouten men avbrott i arbetsprocesser är inte något som tas upp i 
DiCoT. Detta är därför ytterligare ett område som behöver kompletteras i 
analysmetoden.  

En sista slutsats som kan dras utifrån denna studie är att det finns en svårighet i att 
analysera den typ arbetssituation och miljö som råder på en sjukvårdsavdelningen 
med avseende på hur det distribuerade kognitiva systemet som analysenhet ska 
avgränsas. I den miljö som studerats här sker informationsöverföring på flera platser 
på avdelningen och interaktion med både individer inom vårdteamet samt externa 
personer sker frekvent. Därför kan det vara svårt att avgränsa vad som ska ingå ett 
distribuerat kognitivt system.  
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8 Diskussion 
 
Detta arbete har syftat till att undersöka är huruvida DiCoT kan användas för att 
analysera artefakters och den fysiska layoutens betydelse i en distribuerad arbetsmiljö 
på en sjukvårdsavdelning. Utifrån ovan beskrivna slutsatser baserade på en 
metaanalys har detta visat sig fungera väl. Därigenom går det att validera att DiCoT är 
en lämpligt analysverktyg att använda även inom andra typer av sjukvårdsmiljöer än 
de som tidigare studerats utifrån DiCoT. Har då frågeställningen i detta arbete 
besvarats? För att svara på den frågan presenteras frågeställningen här återigen:  

Är DiCoT som metod ett tillräckligt analysverktyg för att identifiera aspekter om 
kognitiva artefakters betydelse vid teamarbete i relation till den fysiska layouten 
vilken kan komma att påverkas när distribuerade kognitiva system digitaliseras?  

Resultaten utifrån DiCoT-analysen och metanalysen visar att DiCoT som 
analysverktyg fungerar väl utifrån de huvudområdena, fysisk layout, 
informationsflöde och artefakter.  Framför allt har studien visat att att den fysiska 
layouten har mycket stor betydelse för artefakternas innebörd och därmed också 
informationsflödet i det distribuerade kognitiva systemet som utgör analysenheten. 
Det skulle vara svårt att lyfta ut artefakterna ur sitt sammanhang och skapa en 
förståelse för dem utanför dess kontext.  

Dock har denna studie identifierat områden och aspekter där DiCoT som 
analysverktyg brister och där det finns anledning att komplettera analysmetoden. 
Detta avser aspekter på sociala strukturer och yrkesrollernas betydelse I relation till 
fysisk layout och artefakter vilket behöver få ett större fokus. Att vårdpersonal 
efterfrågar it-lösningar som är anpassade efter yrkesrollerna framgår redan i 
problemområdet, Scandurras rapport från 2013. Detta framkommer även i tidigare 
forskning där betoning läggs på de sociala agenterna I form av vilka yrkesroller de 
innehar. De sociala strukturerna har även uppmärksammats av McKnight och Doherty 
vilka kompletterar DiCoT genom att lägga till detta som ett huvudområde. Ett annat 
viktigt fynd visar på de återkommande avbrott som sker i arbetsprocesserna på grund 
av sjuksköterskornas arbete vid medicinvagnarna ute i korridorerna. Vidare har 
aspekter på mer indirekt interaktion mellan individer har uppmärksammats och kan 
ses som ett område som också behöver kompletteras inom DiCoT. 

Vad som kommit fram i denna studie är betydelsen av att studera denna typ av miljöer 
utifrån ett distribuerat perspektiv eftersom det möjliggör för att identifiera många 
viktiga faktorer som påverkar vårdpersonalen och deras förutsättningar i en 
distribuerad miljö. Detta i sig är inget nytt resultat eftersom många tidigare studier 
gjorts som bekräftar att ett distribuerat förhållningssätt är värdefullt för att identifiera 
kognitiva processer i distribuerade miljöer. Men studien som sådan kan snarare ses 
som ett bidrag som bekräftar styrkan i att analysera dessa miljöer utifrån en 
distribuerad ansats.   
 
Resultaten i form av de brister som upptäckts med DiCoT som analysverktyg är 
värdefulla i den bemärkelsen att de synliggör områden som är viktiga att ta hänsyn till 
när sjukvårdsmiljöer liknande den som analyserats i denna studie ska digitaliseras. 
Resultaten kan härledas till Xiao (2004) som menar att en stor utmaning med att 
utveckla digitala verktyg och lösningar i den här typen av miljöer gäller samarbete 
mellan flera yrkeskategorier med sin unika expertis deltar i vården av varje enskild 



	  
 

 43	  

patient. Ytterligare en utmaning som särskiljer sjukvårdsarbete från andra branscher 
är att arbetet inte alltid kan ske enligt rutin eftersom oväntade och akuta händelser i 
form av patienters hastigt förändrade hälsotillstånd innebär snabba beslut och 
förändrad prioritering i arbetsordning.  
 
En annan viktig aspekt som också tas upp i slutsatserna är svårigheten med att 
definiera det distribuerade kognitiva systemet som analysenhet. I den miljö som 
studerats här sker informationsöverföring på flera platser på avdelningen och 
interaktion med både individer inom vårdteamet samt externa personer sker frekvent. 
Därför kan det vara svårt att avgränsa vad som ska ingå ett distribuerat kognitivt 
system. Detta kan jämföras med de miljöer som tidigare analyserats utifrån DiCoT så 
som ett mer slutet ambulanskontrollrum (Blandford och Furniss 2005). Detta kan 
anses vara en mer greppbar fysisk miljö som går att studera och avgränsa på ett annat 
sätt en den sjukvårdsavdelning som studerats i den aktuella studien i rapporten. 
McKnight och Doherty (2008) analyserade visserligen ett mobilt team men den 
fysiska miljön teamet verkar inom uppfattas vara av en mer sluten karaktär i 
jämförelse med aktuell studie. Detta kan eventuellt ha effekt på resultatet i denna 
studie om det är så att DiCoT kanske fungerar bättre i en mer avgränsad miljö vilket 
kan jämföras med Hutcins (1995a) studie av en avgränsad miljö för piloterna i cockpit 
på ett flygplan. 
 
De metoder som använts är i enlighet med det distribuerade perspektivet på kognition 
där etnografiska fältstudier i en naturlig kontext är vanligt förekommande. Möjligtvis 
hade studien kunnat kompletteras med att fördjupade intervjuer om sköterskornas 
uppfattning om sin arbetsmiljö utifrån de tre huvudområdena inom DiCoT och vad 
som är särskilt viktigt för dem. Alternativt kan det vara rimligt att diskutera valet att 
följa just sjuksköterskor och inte fler yrkeskategorier men argumentet här är att 
utifrån observationsstudierna så framkommer det att sjuksköterskorna själva är som 
knutpunkter för information om patienterna. De deltar i samtliga delar i 
patientprocessen på avdelningen jämfört med undersköterskorna som inte alltid är 
delaktiga i exempelvis läkarronderna. Läkarna skulle också vara svåra att följa då de 
inte enbart arbetar på avdelningen utan även har mottagning ett visst antal timmar per 
dag eller per vecka.  

När det gäller genomförande så är det viktigt att beakta huruvida studien har 
påverkats av att författaren av denna rapport och tillika observatören själv har lång 
erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård vilket innebär god kännedom om 
organisatoriska, kulturella och domänspecifika aspekter dock inte från den aktuella 
miljön som observerats men om vad hälso- och sjukvårdsarbete innebär, den 
terminologi som används och de arbetsprocesser som sker. Det är möjligt att studien 
av den anledningen hade kunnat se annorlunda ut om en person utan 
branschkunskaper hade utfört samma studie. Däremot har analysen skett utifrån de 
principer som ingår i DiCoT och därav skulle samma förutsättningar för analys gälla.  

Avslutningsvis kan sägas att DiCoT är en effektiv analysmetod avseende att 
identifiera de platser lokalt i en fysisk layout. DiCoT fungerar också väl som 
analysmetod för att följa informationsflöden vid teamarbete samt synliggör tydligt de 
artefakter som fungerar som representationsbärare och medlare av information i den 
analyserade miljön. Detta gör DiCoT till ett bra verktyg för att identifiera  aspekter 
som är viktiga vid digitalisering av den typ av sjukvårdsmiljö som analyserats i denna 
studie men att vissa områden kan komma att behöva kompletteras i DiCoT för att 
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analysmetoden ska fungera optimalt och utifrån de förutsättningar som råder i den 
specifika miljön som avses att analyseras.  

Förhoppningen är att detta arbete kan bidra med kunskap om distribuerade kognitiva 
system i sjukvårdsmiljöer framför allt avseende den fysiska layouten och dess relation 
till de artefakter som används. Förhoppningen är också att de aspekter som 
identifierats som nödvändiga att lägga till DiCoT som analysmetod kan anses som ett 
viktigt komplement och på så sätt förstärka DiCoT som en metod för att analysera 
distribuerade arbetsmiljöer vid utveckling av nya informationsteknologiska lösningar.  
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Bilaga 1: Principer inom DiCoT – Distributed Cognition for Teamwork 
(Blandford & Furniss, 2005) 

Fysisk layout 

Princip 1: Rymd och kognition (Space and Cognition): Här avses rymden, 
utrymmets betydelse för kognition det vill säga hur individer använder utrymmet runt 
omkring sig för att stödja kognitiva processer. Detta innebär i praktiken hur individer 
väljer att strukturera information på exempelvis ett skrivbord för att stödja minne och 
planering av arbetsuppgifter.   

Princip 2: Perceptuella principer (Perceptual Principle): Överensstämmelsen mellan 
den fysiska utformningen av en representation och vad den faktiskt representerar så 
som att exempelvis strukturera och placera ut information och artefakter utefter hur de 
ska prioriteras i ett arbetsflöde.  

Princip 3: Naturliga principer (Naturalness Principle): En naturlig matchning 
mellan representation och individens uppfattning om vad den ska representera som 
innebär att så lite kognitiv bearbetning som möjligt.  

Princip 4: Kroppen som stöd (Subtle Bodily Support): Att använda kroppsliga 
tillstånd för att stödja kognition så som att exempelvis placera pekfingret på en 
specifik textrad i en bok för att underlätta minnet vid ett eventuellt avbrott i läsningen.  

Princip 5: Medvetenhet om situation (Situation Awareness): Hur medveten en 
individ eller en grupp individer är om den situation som råder vilket har inverkan på 
kvalitén och informationshantering vid samarbete och koordinering av 
arbetsuppgifter.  

Princip 6: Vidden av det observerbara (Horizon of Observation): Den fysiska 
platsen avgör och begränsar vad och hur mycket en individ kan uppfatta av sin 
omgivning och har därför stor betydelse för hur pass uppmärksam och medveten 
individen är om situationen runt omkring.  

Princip 7: Hur den utrustning som används är arrangerad (Arrangement of 
Equipment): Hur utrustning är arrangerad och utplacerad i omgivningen har stor 
inverkan på tillgängligheten avseende information. Tillgång till utrustning och fysiska 
representationer i form av artefakter skiljer sig också mellan individer vilket också 
påverkar tillgången till information och hur denna kan bearbetas.   

Informationsflöde 

Princip 8: Informationsförflyttning (Information Movement): I en distribuerad 
arbetsmiljö flyttas en stor mängd information runt på olika sätt och hur detta sker får 
konsekvenser för hur informationen bearbetas. Förflyttningen av information kan 
exempelvis ske genom fysiska artefakter, text, grafiskt, muntligt, via ansiktsuttryck, 
telefonledes, via mejl eller ljus- och ljudsignaler av olika slag. Även situationer som 
uppfattas som passiva kan kommunicera information.  

Princip 9: Transformation av information (Information Transformation): 
Information kan representeras på många olika sätt information förändras när den 
representation som innehåller specifik information ändrar skepnad, exempelvis genom 
artefakter eller hur informationen kommuniceras mellan individer. En viktig form av 



	  
 

 

informationstransformation är filtrering där viss information som väljs ut, sållas och 
struktureras på ett visst sätt.  

Princip 10: Knutpunkter av information (Information Hubs): Platser där olika 
informationskanaler möts och där olika informationskällor arbetas ihop, kan 
exempelvis vara möten där ihopsamlad och utvald information bearbetas utifrån 
vilken viktiga beslut sedan fattas.  

Princip 11: Informationslagring (Buffering): Både befintlig och ny information 
lagras och det är viktigt att nytillkommen information inte går till spillo eller har en 
negativ inverkan på den befintliga utan att den introduceras när tiden är mogen.  

Princip 12: Kommunikationsomfång (Communication Bandwidth): 
Kommunikation som sker ansikte mot ansikte är mycket mer rik på information 
jämfört med att kommunicera via exempelvis telefon eller e-mail. Ansiktsuttryck och 
kroppsspråk förmedlar också en stor del av det som kommuniceras ut vilket går 
förlorat via tekniska hjälpmedel.  

Princip 13: Informell kommunikation (Informal Communication): Informell 
kommunikation har en mycket viktig funktion i ett distribuerat kognitivt system då 
denna typ av kommunikation förmedlar information och kunskap om systemets 
aktuella tillstånd utan att det uttalats explicit.  

Princip 14: Beteendemässiga triggerfaktorer (Behavioural Trigger Factors): 
Faktorer i den lokala omgivningen ”triggar” individer till att handla eller utföra en 
viss aktivitet utan att följa en uttalad planering för den aktiviteten.  

Artefakter 

Princip 15: Förmedlande artefakter (Mediating artefacts): Principen innefattar alla 
artefakter som används för att koordinera och slutföra olika uppgifter.  

Princip 16: ”Creating scaffolding”: Människor använder sin omgivning för att 
strukturera externa medel som stöd för kognitiva uppgifter, till exempel att arrangera 
artefakter på ett visst sätt för att stödja minnet.  

Princip 17: Representationer som matchar förväntat mål (Representation – Goal 
Parity): Genom användning av artefakter som stöd för kognition skapas 
representationer som representerar relationen mellan aktuellt tillstånd och ett förväntat 
mål.  

Princip 18: Koordinering av resurser (Coordination of Resources): Abstrakta 
informationsstrukturer som kan koordineras internt eller externt för att underlätta 
aktiviteter och kognition.  

 

 

 

 

 



	  
 

 

Bilaga 2: Dokument för att beskriva poängssystemet för vårdbehovet på 
sjukvårdsavdelningen 

 

 
USK (Undersköterska) 

1 (10 p) = Sköter ADL själv, BT, Temp, Puls x 2/dag. Vikt, morgonprover. 

2 (20 p) = Hjälp med ADL av en person, strokekontroller, sårvård, KAD, BT, 
Temp, Puls mer än x 2/dag.  

3 (30 p) = Hjälp med ADL av två personer. T ex förflyttning, äter själv, 
lavemang, större sår, sondmat, svårstucken patient, fallrisk patient.  

4 (40 p) = Fullt omvårdnadsbehov, orolig – förvirrad, matning. Förflyttning med 
lyft. Palliativ vård.  

SSK (Sjuksköterska) 

A (10 p) = Daglig medicinutdelning som tabletter, insulin, inhalationer x 3.  

B (20 p) = Antibiotika i.v. injektioner fler än 2 st/dag. Inhalationer fler än 3 
st/dag. Blodtransfusion. Blodprover x flera/dag. Telemetri.  

C (30 p) = Kontinuerlig infusion av läkemedel t ex Kabiven, dropp med 
tillsatser. Social planering, svårstucken patient, medicin i sond/PEG. 

D (40 p) = Trakeostomi, palliativ vård.  

 

Vårdtyngden mäts för att se vilket personalbehov som behövs på avdelningen 
inför nästa arbetspass. Poängen räknas ihop per vinkel samt en gemensam 
summa för hela avdelningen. På tavlorna skrivs USK-poängen med siffror och 
SSK-poängen med bokstäver. 

 


