
Certifieringsprotokoll UA 2009-04-14  

 
 

 
 

Profdoc TakeCare 
 
 
Användarnas Certifiering version 2006 
 
Användarnas Certifiering är en kvalitetsmärkning av programvaror som utvecklats av 
UsersAward med inspiration från TCO:s bildskärmsmärkning. Certifieringen utförs på 
flera arbetsplatser där användarna av den programvara som ska certifieras får tillfälle att 
i intervjuer och enkäter bekräfta att programvaruleverantören lever upp till de ambitioner 
denne lämnat i en särskild självdeklaration. 
 
För godkänd certifiering krävs att användarna på minst två av tre arbetsplatser besvarar 
minst 67 % av intervju- och enkätfrågorna med ett medeltal på lägst 4 på en 6-gradig 
skala.  
 
Antalet användare ska uppgå till minst 36 och utgöra minst 10 % av det totala antalet 
användare på var och en av arbetsplatserna/enheterna/grupperna. Minst hälften av 
samtliga deltagande användare ska vara nöjda, dvs. ha besvarat minst 67 % procent av 
frågorna med lägst 4. 
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Resultat i sammandrag 

Första kravet för certifiering är att användarna på två av tre arbetsplatser ska godkänna 
67 % av kriterierna. Två av arbetsplatserna har högre måluppfyllelse. Kravet är godkänt. 

 
 
Andra kravet är att minst hälften av alla användare ska vara nöjda med TakeCare. Kravet 
uppfylls för alla användare totalt (69 % nöjda) samt för två av arbetsplatserna. 

Andel nöjda användare per installation
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Certifieringen har ett minimikrav på att minst 36 personer och minst 10 % av 
användarna inom valda enheter ska delta i utvärderingen. Sammanlagt har 56 användare 
från de tre arbetsplatserna deltagit. Samtliga krav har uppfyllts och TakeCare är därmed 
användarcertifierad enligt kraven i UserCertified 2006. 
  
Nedan visas nöjdhet med enskilda funktioner i TakeCare. Grafen visar genomsnitts-
omdömet i hela undersökningen. Endast funktionen ”Bilder” får ett omdöme under 4.  

Genomsnittsomdöme för TakeCares funktioner
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1. Beskrivning av systemet  

 
TakeCare är en generell plattform som hanterar och lagrar olika typer av dokument per 
patient. Systemet lagrar information enligt grundtanken: En patient – en journal. 
TakeCare är uppbyggt av olika moduler: 
 
Dokumentation innehåller brev, formulär/blanketter, journaltext, mätvärden och 
patientuppgifter 
 
Läkemedel består av läkemedelsjournal, ordination, administrering, recept och 
förskrivarstöd 
 
Beställningar och Svar innehåller elektroniska beställningar, elektroniska svar, 
multidisciplinär beställning, konsultationsärende och bevakning 
 
Resursplanering består av bokning, väntelista, kallelse, vårdplanering, 
inskrivningsplanering och operationsplanering 
 
Aktivitetshanteraren innehåller aktiviteter, att göra och aktivitetsplaner 
 
Multimedia består av bildhantering, digital diktering och skanning 
 
Vårdadministration består av vårdbegäran, in/utskrivning, inskrivningsrapport, 
beläggningsrapport, kassa och diagnos/DRG 
 
Specialfunktioner innehåller akutliggare, externa system och tjänster, samordnad 
vårdplanering och översikter. Administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. 
  
Exempel på modul i TakeCare 
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2. Sammanfattning arbetsplatser 

2.1 GastroCentrum / Huddinge Universitetssjukhus 
I utvärderingen har 28 användare besvarat enkäten/deltagit i intervjuerna varav 8 
läkare, 8 sjuksköterskor, 7 läkarsekreterare, 3 undersköterskor och 2 från andra 
professioner. 
 
GastroCentrum är en av de arbetsplatser på Huddinge där TakeCare utvecklades. 
Arbetsplatsen är fortsatt mycket nöjd med TakeCare. Användarna ger TakeCare 100 % 
godkända funktioner och 88 % godkända kriterier. 85 % av användarna är nöjda, dvs 
har godkänt mer än 67 % av kriterierna. 
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Vilka delar fungerar bäst i TakeCare:  

”Man får en bra överblick i journalen och över journalsystemet. Det är ett 
modernt verktyg i sjukvården” 

 
Vilka delar fungerar mindre bra i TakeCare: 

”Läkemedelsmodulen behöver förbättras.” 

2.2 IVA / Södertälje Sjukhus 
Södertälje Sjukhus är en av de enheter utanför Karolinska Universitetssjukhuset som 
använder TakeCare (andra är bl.a. Norrtälje Sjukhus / Tiohundra AB och Visby lasarett). 
De flesta användare har tidigare använt journalsystemet Cambio Galactic. 
I utvärderingen har 14 användare besvarat enkäten/deltagit i intervjuerna varav 2 
läkare, 7 sjuksköterskor, 0 läkarsekreterare, 5 undersköterskor och 0 andra professioner. 
 
I Södertälje är färre användare nöjda med TakeCare, 96% av funktionerna och 29% av 
kriterierna får godkänt. Andelen nöjda användare är 36%. 
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Vilka delar fungerar bäst i TakeCare:  
”God överblick över journalanteckningar även från annat håll och bra 
filterfunktioner.” 

 
Vilka delar fungerar minst bra i TakeCare: 

”Jag skulle uppskatta om man kan se röntgenbilderna, inte bara svaret. På 
Huddinge kan dom få upp det via ‘Visa bild’. För oss är det jobbigt att få det från 
ett annat system.” 

2.3 Medicinakuten / Huddinge Universitetssjukhus 
I utvärderingen har 14 användare besvarat enkäten/deltagit i intervjuerna varav 4 
läkare, 4 sjuksköterskor, 0 läkarsekreterare, 5 undersköterskor och 1 från andra 
professioner. 
 
Resultatet från Medicinakuten visar att användarna är nästan lika nöjda som på 
Gastrocentrum. Andelen godkända kriterier är 85 %, andelen godkända funktioner är 100 
% och andelen nöjda användare är 85 %. 
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Vilka delar fungerar bäst i TakeCare:  
”Lätt att hitta journaler, relativt lätt att beställa olika analyser. Bra upplägg för 
bra dokumentation. Mycket enklare än vårt gamla journalsystem” 

 
Vilka delar fungerar mindre bra i TakeCare:  

”Intyg o blankett-modulen. I Profdoc fungerar den bättre. Där kan man söka på 
diagnoskoder, men det är inte kopplat här. Och det är inte enkelt att fylla i 
dagens datum, man borde kunna få ifyllt den senaste diagnosen i sjukintyget. 
Den håller inte samma kvalitet som de övriga modulerna.” 

 

UsersAwards kommentar till klinikresultaten 
Samtliga tre kliniker ger alla funktioner (utom bilder) i TakeCare godkänt. Resultaten 
visar att bra funktioner i sig inte är tillräckligt, systemet ska också kännas bekvämt i 
arbetet och ge förväntad nytta för användare och verksamhet. 
Vi har sett två skillnader som bidrar till att förklara varför resultaten från Södertälje IVA 
skiljer sig markant från övriga kliniker i certifieringen: 

1. Användarna på den aktuella kliniken uppger att man deltog i certifieringsprövningen 
för att man ”ville uppmärksamma TakeCare på de speciella krav vår klinik har när det 
gäller läkemedel”.  

2. Södertälje sjukhus hade ett journalsystem innan införandet av TakeCare. Det innebär 
att användarna inte bara behövde lära nytt, de behöver också lära av det gamla 
systemet. Det är vår erfarenhet att det ofta finns uppskattade funktioner i tidigare 
system som inte fungerar på samma sätt i det nya systemet. Kommentarer från 
användarna visar dock att man som helhet anser att TakeCare är ”enklare att lära” och 
mera sammanhållet.  



Certifieringsprotokoll UA 2009-04-14, sidan 7 

Användarcertifiering av Profdoc TakeCare. 
Protokoll från UsersAward, april 2009 

 

 



Certifieringsprotokoll UA 2009-04-14, sidan 8 

Användarcertifiering av Profdoc TakeCare. 
Protokoll från UsersAward, april 2009 

 

3. Användarnöjdheten med TakeCare 

3.1 Användarna om ”Nyttan” 
Kriterierna verksamhets- och kundnytta sammanfattar användarnas erfarenheter av hur 
effektivt och ändamålsenligt TakeCare är för verksamheten. Detta kriterium innefattar 
fem frågor som illustreras nedan per arbetsplats. 

Kvalitet, effektivitet och nytta
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UsersAwards kommentar: 
Nytta och effektivitet är generellt mycket viktiga kriterier för att ett IT-system ska 
fundera bra och få hög nöjdhet hos användarna. För TakeCare är resultatet bra. Ett 
medelbetyg på 4,9 av 6 för ”Total nytta” bekräftar att användarna upplever att IT-
systemet gör stor nytta. Effektiviteten och kvaliteten får 4,5 i medeltal och två av tre 
kliniker anser att TakeCare har bidragit till kompetensutveckling hos personalen (4,2). 
Samtliga kliniker ger TakeCare godkänt för verksamhetsnytta. 

  
”Ur ett användarperspektiv så instämmer jag helt i alla kriterier. All information 
är tillgänglig och omedelbar – det bidrar till att utveckla kvalitet i verksamheten. 
Effektiviteten är bra. På en och en halv minut kan jag skaffa en helbild av en 
patient, en sådan skillnad mot världen innan då det tog två tre dar.” /Läkare 
Medicinakuten 
 
”Kompetens – självklart! Vilken hjälp jag har av att ha tillgång till andra 
kollegors anteckningar t ex njurklinikens journal. Journalen kan jag läsa in och 
blir på så sätt mer kompetent och kan ge min omgivning mer kompetens då jag 
för det vidare - en slags pedagogisk kvalitet. Oväntade faktorer kan bli synliga – 
journalerna blir mer lästa.  
Journalen tillsammans med alla stödsystem – jättelyxigt, det ger en 
cockpitkänsla.” /Läkare GastroCentrum 

 
”Nyttan är ju när man kan gå in och läsa innan patienten kommer, att få koll, 
underlättar när man överrapportering vid flytt, lätt komma åt provsvaren.” 
/Sjuksköterska, Södertälje 
 
”Det ger ökad kvalitet. Det blir bättre än med papper bl.a. tack vare favoriter 
som kan prekonfigureras, så där är det princip en stor vinst.” /Läkare Södertälje 
 
”Ett användarvänligt system. Det är lätt att använda och har många bra och 
klara funktioner.” /Läkarsekreterare GastroCentrum 
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3.2 Användarna om ”Införandemetoder” 
 
Detta kriterium handlar om införandet av TakeCare. Togs användarnas erfarenheter 
tillvara? Utgick införandet, enligt användarnas uppfattning, från en genomtänkt idé? 
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UsersAwards kommentar: 
Införandemetoderna av verksamhetsstödjande IT är ofta avgörande för att systemet 
senare används effektivt och ger verksamheten avsedd nytta.  Medelbetyget 4,9 för 
”bärande ide” visar att idéerna bakom införandet varit väl förankrade. Ingen klinik ger 
användarmedverkan i införandet av systemet eller av nya arbetsrutiner fullt godkänt. 
Införandet på GastroCentrum och Medicinakuten (MAVA) får högre omdömen av 
användarna än i Södertälje, men jämfört med tidigare mätningar på t.ex. GastroCentrum 
har omdömena sjunkit. Utbildningen får godkänt av samtliga kliniker. En återkommande 
förklaring är att systemet uppfattas som logiskt och lätt att lära, vilket ställer mindre 
krav på regelrätta kurser och utbildningar. Ett viktig påpekande här är att Profdoc Care 
inte deltar i införandeprocessen utan överlåter den helt till kunden. 
 

”Man märker det på de nyanställda - åh vad mycket enklare det här systemet 
är.” /Sjuksköterska Medicinakuten 
 
”Det vi kan sätta fingret på idag är att vi inte fått gehör för kvalitetsregister för 
IVA. Det har vi påpekat för ett år sedan och det är ännu inte inne, det är 
jättedåligt eftersom vi har krav på oss på detta.” /Läkare Södertälje 
 
”Jag deltog i införande av nya rutiner och mätvärden på kirurgen. Synpunkter 
togs väl till vara, mycket lyhördhet från systemägarna.” /Läkare Gastrokliniken 
 
”Jag har inte varit så delaktig i början. Men man märker att man försöker 
utveckla de idéer som finns, men sedan finns naturligtvis prioriteringar mellan 
olika intressen och behov.” /Sjuksköterska GastroCentrum 
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3.3 Användarna om ”Teknik” 
Kriteriet om teknik innefattar 13 frågor. De svarar på frågor såsom: Är systemet lätt att 
lära och hitta i? Kan användarna lita på systemet? Fungerar det utan störningar och finns 
det skydd mot att det används på ett integritetskränkande sätt? Är det lätt att använda 
tillsammans med andra system du är beroende av i ditt arbete? 
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UsersAwards kommentar: 
Om IT-system ger bra överblick över systemets funktioner och är lätt att navigera i är 
det vanligen också mycket lättare att lära. Användarnas omdömen i dessa avseenden är 
goda. För systemintegrationen d.v.s. faktorn ”Annan IT” får TakeCare låga omdömen 
från Södertälje och Medicinakuten. En orsak är att kraven på systemintegration hela 
tiden ökar. Detta kommenteras under avsnittet Kommunikation och samverkan.  

Systemet bedöms överlag som driftsäkert och snabbt. Omdömena är något lägre i 
Södertälje, som kör systemet via kommunikationslösningen Citrix, men resultatet är 
godkänt även då. Medelbetyg på 5,0 och drygt nio av tio användare är nöjda. Integritet 
och säkerhet för patienter och anställda uppfattas som mycket bra på GastroCentrum 
och på Medicinakuten. Det gäller också möjligheterna att ångra inmatningar om än på en 
något lägre nivå än för andra kriterier. 

 
”Just sättet det är uppbyggd på med vänster för helhet och höger för detaljer 
gör det så smidigt och effektivt att arbeta med. Profdoc [annat journalsystem] 
har olika flikar och det gör det svårare att se de möjligheter man har att få 
ytterliggare information, i TakeCare ser man det direkt.” /Läkare Medicinakuten 

 
”Det är snabbt och driftsäkert. Det är mycket sällan det inte fungerat. När man 
jobbar på akutkirurgi har man inte tid att vänta på systemet, det skapar 
frustration och stress. Det finns inget sådant med TakeCare.” /Läkare 
Medicinakuten 
 
”Enda tillfället det är brist på datorer är vid överlappningstider, annars är 
svarstiderna mycket bra.” /Sjuksköterska Gastrocentrum 
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3.4 Användarna om ”Påverkan på arbete” 
Det här kriteriet handlar om huruvida överblicken blivit bättre, är TakeCare engagerande 
att arbeta med, bidrar TakeCare till att förhindra fel i arbetet och är det samtidigt 
tillräckligt flexibelt. 
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UsersAwards kommentar: 
Överblicken i det dagliga arbetet får ett genomsnittsomdöme på 4,4. Bäst omdömen får 
överblicken över arbetet från sjuksköterskorna. Läkarna menar att så stor del av deras 
arbetsuppgifter ligger utanför journalsystemet. Systemet bidrar till att underlätta arbetet 
på ett tillfredställande sätt anser två av tre kliniker. Att Södertälje ger ett icke godkänt 
omdöme i detta avseende skvallrar om att systemet inte matchar arbetsrutinerna på ett 
optimalt sätt. TakeCare uppfattas som ett verktyg för lärande med 4,3 i medelomdöme. 
Påverkan på stress och strul i arbetet får lägst omdömen i denna kategori. 

 
”Lätt att skriva remisser, att den delen är helt elektronisk, för fem år sedan var 
den inte integrerad i TakeCare. Man får en väldigt tydligt bild av patienten.” 
/Läkare Medicinakuten 
 
”Det finns ingen aktivitetsplanering/vårdplan för sjuksköterskorna, det är en 
brist som vi ser det, det har ju gått 2 år redan.” /Sjuksköterska Södertälje 
 
”När man rondar patienten så vill man se alla mätningar som är gjorda, idag får 
vi bara två av tre, det gäller flera saker som hemoglobin, blodsocker och andra 
saker som kemlabb mäter. De prover vi tar hos oss hamnar på olika rader. Förr 
hade vi egen flik där vi kunde sätta upp proverna.” /Läkare Södertälje 
 
”TakeCare underlättar arbetet mycket och är så lätt att komma igång med. Det 
utgår från patienten men också från våra behov som arbetar professionellt.” 
/Sjuksköterska GastroCentrum 
 
”För min del fungerar uppföljningen av omvårdnadsplanen. Jag instämmer helt.” 
/Sjuksköterska GastroCentrum 
  
”Mycket bättre än vårt gamla system.” /Undersköterska Södertälje 
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3.5 Användarna om ”Kommunikation och samverkan” 
Bidrar TakeCare till ökad självständighet för individen? Ger det stöd för kontakter och 
samarbete inom och utom organisationen? Detta handlar det femte kriteriet om. 

 

Kommunikation och samverkan
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UsersAwards kommentar: 
Att det interna samarbetet underlättas av TakeCare anser de flesta användarna, 
medelbetyget blir 4,4. Självständigheten i arbetet har påverkats positivt på 
GastroCentrum och Medicinakuten. Omdömena för den externa kommunikationen mot 
andra enheter får något högre omdömen 4,6. En stor del av kommentarerna i intervjuer 
och enkät handlar om de ökade kraven på samarbete mellan primärvård och kommuner.  

 
”Det enda gemensamma mellan kommunerna är Webb Care och systemet har 
utvecklats i flera steg, det finns chat och en rad nya element i gränssnittet, även 
när det gäller användningssättet, de måste svara direkt eller kolla kontinuerligt, 
nu svarar de väldigt fort och det har minimerat vårdtiden radikalt.” 
/Sjuksköterska medicinakuten 
 
”Det stämmer inte att jag kan kommunicera med andra enheter via TakeCare. 
Jag kan skicka en remiss till andra men den hamnar i en korg och det finns 
ingen koll på att den andre är aktiv! Jag skulle också vilja maila till primärvården 
på så sätt att de är tvungna att svara, som chat i Webb Care!” /Läkare 
Medicinakuten 
 
”Lite viktigt att vi med TakeCare ligger närmare patientens idealbild och slipper 
ställa onödiga frågor. Patienterna har ju attityden att ’det finns ju i burken’ och 
har en övertro på att vi har all information.” /Läkare Medicinakuten 
 
”Gotland har haft en stor utomlänsvård. Man införde TakeCare för man inte 
hade råd med ett eget system. De har ökat effektiviteten genom att få koll på 
de patienter vi har gemensamma. Gotland bildade en ny enhet för att kunna ta 
hem patienter i rätt tid.” /Läkare GastroCentrum 
 
”En av de stora vinsterna är samarbetet med Karro – en fantastisk fördel för 
hela vården. Det är toppen att sjukhuset har samma system. Då har vi en väldig 
fördel, förr fick vi kopiera två decimeter papper - där är vi otroligt nöjda, det är 
ett jättesteg framåt jämfört med tidigare system.” /Läkare Södertälje 
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3.6 Användarna om ”Uppföljning” 
Görs det uppföljningar av vad användarna har för behov av att TakeCare utvecklas 
vidare? 
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UsersAwards kommentar 
Att användarnas synpunkter tas tillvara vid nyutvecklingen anser såväl GastroCentrum 
som Medicinakuten och de är också mest nöjda med supporten.  

Avseende kraven på kontinuerliga och relevanta uppföljningar når TakeCare inte upp till 
Usersawards kvalitetskrav. En trolig orsak är, som flera användare pekat på under 
intervjuerna, att systemet blivit mer omfattande än tidigare och förändringar är svåra att 
följa för den enskilde användaren. För uppföljningar liksom som vid införande har 
TakeCare sjunkit i omdöme jämfört med tidigare mätningar. Systemet har blivit mer 
komplext och upplevs som svårare att påverka. 

 
”Uppföljningar saknar vi. Vi vet inte var våra önskemål ligger, då får man ringa 
och tjata, det är jobbigt, andra kanske vet, men inte vi som formulerat kraven. 
Det verkar fastna i byråkratin.” /Sjuksköterska Södertälje 
 
”Idag är det inte så att man annonserar efter idéer, men jag ser ju att de gör 
förbättringar hela tiden” /Sjuksköterska GastroCentrum 
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Tabell över medelvärde per funktion och klinik 
 
Nedan visas medelomdömet för de olika klinikerna för de funktioner som används i just 
den verksamheten. Som synes får nästan alla funktioner godkänt hos samtliga kliniker. 
Se även diagrammet över Genomsnittsomdöme per funktion på sidan 2. 
 
 
Funktion Gastrocentrum Södertälje Medicinakuten 
Anteckningar 5,0 4,4 5,3 
Aktiviteter 4,7 4,5 4,9 
Patientuppgifter 5,4 4,8 5,2 
Bilder 4,4 4,0 3,5 
Digital diktering 5,2 5,0 5,5 
Brev 4,9 4,0 5,7 
Mätvärden 5,1 4,4 5,4 
Intyg/blanketter 4,4 4,0 4,4 
Ambulansjournal 4,5 4,5 5,1 
Väntelista 4,7 6,0 6,0 
Bokning 5,0 6,0 4,5 
Kallelse 4,4 - 5,0 
Operationsplanering 6,0 5,5 6,0 
Inskrivningsplanering 5,7 - 5,0 
Akutliggare 5,4 4,7 4,5 
Vårdplanering 4,9 3,0 4,7 
Samordnad 
vårdplanering 5,0 5,0 5,6 
ROS-Kemi 5,5 4,6 5,4 
-Bakteriologi 5,0 4,0 5,3 
-Virologi 4,9 4,0 5,4 
-Farmakologi 5,2 4,0 5,3 
-Immunologi 5,1 4,3 5,3 
-Fysiologi 4,9 4,3 5,4 
-Patologi 5,1 4,6 5,1 
-Cytologi 5,0 4,6 5,2 
-Röntgen 4,8 4,3 4,9 
-Konsultation 5,0 4,0 5,3 
-Blodcentral 4,7 4,3 5,4 
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4. Leverantörens självdeklaration 

IT-stödets benämning och version med datum: 
Profdoc TakeCare, (genom den automatiska uppdateringsprocessen finns det endast en 
version av TakeCare). 

Leverantör:        
 Företagets namn  Profdoc Care AB 
 Kontaktperson  CG Helander 
 Postadress  Olof Palmes gata 23, 111 23 Stockholm 
 Telefonnummer  08-411 55 50  

Faxnummer   08-440 93 79 
 e-postadress:  info.his@profdoc.com 

webbplatsadress:  www.profdoc.se 
  

Arbetsuppgifter IT-stödet är avsett för: 
Administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. IT-stödet hanterar all information 
som har med en patient att göra. Exempel: Aktivitet/arbetsprocess. 
 
Erforderlig teknisk utrustning (datorer, nät mm): 
Klient: Windows 2000, NT, XP 
Nätverk: TCP/IP 
Server: UNIX med AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows Server 
 
Hur många kunder finns totalt för detta IT-system. Hur många användare har 
systemet totalt? 
Profdoc TakeCare används inom tre organisationer, Stockholms Läns Landsting, 
TioHundra AB och Stockholms Sjukhem. Totalt används systemet av över 26 000 
användare. 
 
Vilka kunder finns och hur använder de systemet? 

Stockholms Läns Landsting 
Störst är Stockholms läns Landsting(SLL) där systemet förvaltas av Centrum för 
Samverkan TakeCare (CSTC). Inom SLL används systemet av Karolinska 
Universitetssjukhus, Södertälje sjukhus, St. Eriks ögonsjukhus. Systemet införs för 
närvarande på landstingets olika enheter för psykiatri och geriatrik. Pilotprojekt har 
påbörjats för att utvärdera ett införande i primärvården. Totalt finns det ca 1250 olika 
enheter i denna installation. 

Till CSTC´s installation har även ett antal privata organisationer med nära samarbete 
med Karolinska universitetssjukhuset anslutit sig. Enheter från Praktiker Tjänst, 
Legevisiten, och Förenade Care finns bland dessa. 

Systemet användning omfattar vårddokumentation, läkemedelshantering, Pas/ekonomi, 
multimedia, vårdplanering, specialfunktioner, elektronisk beställning och svar av lab, 
röntgen, och konsultation. Till systemet hör även gemensamma funktioner som en 
enhetlig termkatalog, behörighetssystem mm. Användning av systemet startade 1996. 

TioHundra AB 
TioHundra AB i Norrtälje använder systemet för gemensam vårddokumentation inom 
primärvård, på sjukhus, och även till dels inom kommunal vård.  Har ca 1300 användare 
i systemet. Använder ännu inte fullt så mycket av TakeCare’s funktionalitet som man gör  
på  SLL’s installation. Användning av systemet startade 2005. 
 
Stockholms Sjukhem 
Tredje installationen finns på den privata stiftelsen Stockholms Sjukhem. Ca 300 
användare Här började man använda TakeCare under 2003. 
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Utvecklingsmetodik 
Ange de principer som använts för IT-stödets konstruktion 
(systemutvecklingsmetodik, användarorienterade metoder mm): 
Grundprincipen är att uppnå ett produktionsstabilt system som är enkelt att använda och 
underhålla. Så snabba svarstider som möjligt, och stor tillgänglighet dygnet runt. 
Systemet skall aldrig behöva ”tas ner” för underhåll eller versionsbyte. Ett system med i 
stort sett all information och stöd för vårdarbetet baserat på de facto standarder. 
Interaktiv systemutveckling. Korta ledtider mellan idé och prototyp. Små 
utvecklingsgrupper med användare och utvecklare. Det är först när man har systemet 
som man vet vad man vill ha. Utvecklarna måste förstå problemet man avser att lösa och 
det kan man bara göra genom att lära sig verksamheten. ”Vi är mycket medvetna om att 
det svåraste som finns är att göra något enkelt.” 
 
Ange standards (ISO och andra standardiseringsorgan, de-facto etc.) som 
används: 
ISO 8485 standard för APL, HL7, XML, EDIFACT, TWAIN, PostScript, PDF mm. 
 
Ange hur ni skaffat er tillräcklig kunskap och insikt om den verksamhet IT-
systemet avses  stödja: 
På företaget arbetar många personer med praktisk erfarenhet från sjukvården. Vi arbetar 
nära användarna och kan på detta sätt när som helst ta reda på verksamhetens villkor. 
Vår utvecklingsmetodik innebär att vi behöver lära oss det vi försöker lösa innan vi löser 
det. 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på vilja och förmåga att utveckla nya kreativa 
lösningar och att kommunicera dessa lösningsförslag så att användarna förstår 
budskapet:  
Vi bedriver all utveckling via iterativa processer. I princip går det till så att vi vid 
utvecklingsmötena går vi igenom problematiken för att några veckor senare komma 
tillbaka med en prototyp på det vi hört eller tror oss ha förstått. Prototypen ger direkt en 
möjlighet till dialog där man kan peka, testa och fundera. Efter detta möte fortsätter 
utvecklarna med de idéer och synpunkter som kom upp. Efter två–tre veckor har man ett 
nytt möte med en ny prototyp. Nya åsikter och idéer kommer fram och på detta sätt 
fortsätter man tills alla detaljer har retts ut och prototypen har blivit en färdig 
produktionsmodul. Utvecklingsmodellen kan i vissa fall leda till att utvecklingstiden 
kalendermässigt blir lång. Men vi ger oss inte förrän problemet är löst och alla är nöjda. 
Eftersom vi mentalt befinner oss i vårdens villkor, får vi samtidigt en översikt över de 
arbetsvillkor och behov som vårdpersonalen har men inte alltid kan uttrycka direkt. 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på att lokala anpassningar följer med till nya 
versioner:  
Nya versioner släpps i en takt en per månad. Detta ger en trygghet att nyheter och 
förändringar är tillräckligt överblickbara. Skulle ett fel ha introducerats med en ny version 
upptäcks detta direkt. I TakeCare finns en inbyggd versionshantering som innebär att 
alla användare alltid får samma version automatisk installerad på sin dator. Det är ingen 
skillnad på hantering av lokala anpassningar och generella systemfunktioner. 

Nytta 
Ange vilken nytta användare och beställare kan förvänta av IT-stödet: 

• Ett komplett och levande system för stöd i vården. 
• All patientinformation i ett system. 
• Tillgänglighet med snabba svarstider. 
• Enhetlig terminologi inom hela sjukvårdsorganisationen. 
• Det administrativa behovet på ett och samma ställe. 
• Kvalitet och stöd vid utveckling av kundspecifika anpassningar. 
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Införandemetoder 
Ange den metodik ni har för införandet av IT-stödet i användarverksamheten: 
Införandemetodik hanteras av kundens egen organisation. Vi utbildar och stödjer när så 
kunden önskar. 
 
Ange vilka krav ni som leverantör ställer på beställaren för införandet av IT-
stödet: 
Aktivt deltagande i utveckling, förvaltning och support enligt de rutiner som utformats 
tillsammans med kundens organisation för systemförvaltning. 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på en utbildning av berörda användare och ledning 
som ger full effekt av IT-stödet: 
Vi utbildar utbildare. En målsättning är att göra systemet tillräckligt intuitivt så att det 
skall räcka med att titta över kollegans axel för att förstå hur man gör. Utbildning av den 
enskilde användaren ingår inte i vårt affärskoncept. 

Teknisk utformning  
Ange principer för modularisering av IT-systemet: 
Varje del i systemet är en helt utbytbar programkomponent och påverkar inte övriga 
delar. Därför kan vi enkelt tillföra nya delar, komplettera befintliga och underhålla 
systemet. Endast ett urval av nya eller modifierade programkomponenterna 
produktionssätts vid varje enskilt tillfälle, (ca en gång i månaden). 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på att gällande lagar, förordningar och föreskrifter 
för informationssäkerhet kan följas:  
Lagar och förordningar är alltid en del av systemutvecklingsprocessen. Lagar och 
förordningar skiljer sig inte från övriga behov och önskemål ur systemutvecklings-
synpunkt. Tydligaste exemplet på detta är den nu pågående anpassningen till den nya 
Patientdatalagen (PDL) av 2008. 
 
Ange hur ni stöder kravet på integration med annat IT-stöd på arbetsplatsen: 
TakeCare bygger på att det finns andra system som kan integreras. Eftersom 
patientinformation finns i ett flertal system, t ex labb- och röntgensystem, krävs det att 
dessa integreras för att användaren ska uppleva att all information finns tillgänglig på ett 
ställe. 
 
Ange hur ni stöder kravet på att moduler/komponenter och tjänster i IT-stödet 
är enkla att använda från andra system och så väl beskrivna att den 
dokumentation kunden får räcker som underlag för koppling till andra system:  
Via tjänster i integrationsplattformen Profdoc Xchange, en .Net integrationsplattform, kan 
data som lagrats i TakeCare nås från andra system oberoende av deras utvecklingsmiljö. 

Påverkan på de arbetsuppgifter IT-stödet avser 
Ange hur ni uppfyller kravet på god navigering i systemet: 
Användargränssnittet är anpassat för vårdens behov och är enkelt utformat. 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på tillgång till hjälp via till exempel ballongrutor, 
on-line-manual, felmeddelanden, skriftliga manualer med mera: 

• Ballongrutor: Då markören vilar över t ex en knapp eller en text.  
• Felmeddelanden: Vid fel i TakeCare loggas detta centralt och Profdoc Care AB kan 

övervaka detta. Ibland har supportpersonal ringt till användare som råkat ut för 
ett fel och rapporterat att felet är åtgärdat innan användaren själv hunnit 
rapporterat det. 

• Manualer: Det finns användarinstruktioner på intranätet som nås direkt inifrån 
TakeCare. 
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Ange hur ni uppfyller kravet på att kunna gå tillbaka via ångerfunktion, historik 
med mera: 
Inga sparade data raderas. Har man publicerat ett dokument, så tillåts inte ’ångra’ i 
vanlig bemärkelse. Det behövs ytterligare ett nytt dokument som korrigerar det 
eventuellt felaktiga. 
 
Vid journaltext hanteras detta med instanser på ett och samma dokument. (Fler personer 
kan samtidigt skriva på samma journaltext) All information (som man är behörig att nå) 
inklusive historik är direkt tillgänglig. T ex samtliga dokument i tidsordning som ger en 
översikt över hela journalinnehållet, alla vårdkontakter, bokningar, brev, labbeställningar 
och svar o.s.v. presenteras i tidsordning. 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på tillgång till extern experthjälp för användarna:  
Hjälp tillgodoses i flera led 

1. Kundens Helpdesk – Första kontaktpunkt för användarna, kan hjälpa till med 
enklare problem. 

2. Kundens Backoffice – Experter på TakeCare som hjälper till vid svårare problem. 
3. Profdoc Care ABs utvecklare – Kundens Backoffice har en direktkanal till Profdoc 

Care ABs utvecklare. Detta för att minska antalet steg från problem till den som 
kan lösa det. 

Kommunikation och samverkan 
Ange hur ni uppfyller kravet på tillräcklig kunskap och insikt om organisationen 
av den verksamhet systemet avses stödja för att stödet ska kunna anpassas till 
organisationen: 
Vi har fokus på verksamhetens behov. All utveckling sker i nära samarbete med 
representanter för de olika användarna i en iterativ utvecklingsprocess. Det pågår 
ständigt en dialog mellan kund och leverantör. 

Uppföljnings- och vidareutvecklingsmöjligheter 
Ange vilka krav ni som leverantör ställer på beställaren för vidareutveckling av 
IT-stödet: 
Kundens organisation för systemförvaltning tar emot önskemål och synpunkter från 
verksamheten. Dessa skall prioriteras av beställaren. Profdoc Care AB tar emot 
önskemålen och tillsätter ansvarig utvecklare. Det är också helt nödvändigt att de ställer 
upp med resurser till utvecklingsgrupper. 
 
Ange hur ni uppfyller kravet på användarnas tillgång till relevant skriftlig 
dokumentation av IT-stödet för underhåll och utveckling:  
Vårt webb-baserade ärendehanteringssystem ger användarna tillgång till aktuella 
önskemål och pågående utveckling.  
 
Ange hur ni uppfyller kravet på att dokumentera och följa upp kundbehov och 
användarkrav: 
I huvudsak genom våra kontakter med utvecklingsgrupper och systemägare. Vi har inte 
hittills känt något behov av att genomföra någon mätning i egen regi. Den information vi 
får in via UsersAwards certifieringsprocess är av mycket stort värde för oss.  
 
Ange på vilket sätt ni uppfyller kravet på kvalitetssäkrade/felfria leveranser av 
nya versioner eller uppdateringar av systemet: 
För att säkerställa kvaliteten hos Profdoc Cares produkter görs kvalitetskontroller i flera 
steg: 
 

1. Avstämning med användarna sker flera gånger under projektet för att säkerställa 
att funktionerna motsvarar behoven 

2. Omfattande testning sker inför leverans, men även under projektets gång 
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3. Förändringar ska godkännas av kvalitetsansvarig innan leverans 

4. Regressionstestning med automatiserade enhetstester verifierar att förändringar 
inte introducerar nya fel 

5. Kodgranskning av alla förändringar görs inför leverans 

6. Vissa projekt använder pilotdrift som ett kontrollerat användbarhetstest för att 
ytterligare verifiera att funktionerna motsvarar behoven 

7. Loggfilerna hos kund kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella fel så 
tidigt som möjligt. 

 
Ange på vilket sätt den tekniska plattformen och systemarkitekturen har 
beredskap och flexibilitet nog för att möta nya och varierande användarbehov:  
TakeCare är skrivet i programspråket APL från Dyalog Ltd. Språket är dynamiskt, något 
som bland annat leder till lägre kostnader och kortare ledtider vid utveckling, vilket 
kommer användarna av TakeCare till godo genom snabba och kostnadseffektiva 
förbättringar. 

Även databasens arkitektur är dynamisk och mycket smidigare än exempelvis 
relationsdatabaser. Det gör att man enkelt kan lägga till eller förändra strukturer som 
behövs för att möta användarnas behov. 

 
Ange viktiga, konkreta utvecklingsplaner som finns för IT-stödet de närmaste 
åren: 

• Fortsatt utveckling för att täcka primärvårdens funktionalitetsbehov. 
• Bygga vårdprocessorienterade vyer för patientinformationen. 
• Utveckla fler web-tjänster för öppen kommunikation via Profdoc Xchange. 
• Nytt webbaserat gränssnitt.  
• Leverera TakeCare som tjänst i “molnet” 
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5. UsersAwards kommentarer till leverantörens 

självdeklaration 

Ledningens omdömen och kommentarer 
Ledningen har fått möjligheter att kommentera leverantörens självdeklaration. Några 
sådana har inte inkommit. I certifieringens inledning gjordes intervjuer med ledningen på 
GastroCentrum och ledningen för Centrum för Samverkan TakeCare (CSTC). Deltagare i 
Usersawards forskarpanel har utifrån intervjuerna gjort en beskrivning av vilka 
nyttoaspekter som ledningen ser med TakeCare uttryckta i en strategikarta.1  
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De erfarenheter man som läkare och ledning har var att man med stöd av det nya 
arbetssätt som TakeCare möjliggjorde t.ex. slapp vänta på journalerna vilket innebar 
bättre beslutsunderlag och som konsekvens mindre spilltid i verksamheten. Delar av 
journaldokumentationen kan användas som underlag för forskning osv. Kartan talar i 
princip för sig själv och ska ses som en beskrivning i vilken riktning ledningen vill att 
systemet utvecklas. Kartan kan ställas mot leverantörens självdeklaration för att se om 
också den går i samma riktning, vilket vi bedömer att den i stor utsträckning gör.  
 
Utvecklingsmetodiken 
TakeCare har strävat efter att skapa en produkt som är enkel att använda för alla 
personalkategorier. Nyttan av Profdoc Cares metodik att utveckla systemet tillsammans 
med användarna visar sig framförallt i att man lyckats med den svåra uppgiften att göra 
ett komplext system begripligt för alla personalkategorier. Att TakeCare framhärdar i 
denna ambition är läkemedelsmodulen ett slående exempel på. TakeCare anser inte att 
läkemedelsmodulen ännu är mogen för en certifiering, mer utvecklingsarbete återstår 
innan användarna anses fullt ut nöjda med dess utformning. 

 
Nyttan för verksamheten 
Leverantörens beskrivningar av de nyttoeffekter som verksamheten får genom 
användningen av TakeCare bekräftas av de två godkända arbetsplatserna. Systemet är 
                                                
1 Strategikartor är en metodik utvecklad av Robert Kaplan och David Norton för att i en organisation nå samsyn 
kring eftersträvansvärda effekter. För en populär sammanfattning se http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_map 
eller en svensk bok i ämnet N-G Olve, C-J Petri, J & S Roy, Framgångsrikt styrkortsarbete. Liber 2003. 
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enkelt att använda och kvalitet, effektivitet och nytta för verksamheten får en total 
bedömning på 4,9. 
 
Införandemetoder 
Användarna ger höga omdömen både för utbildning och för bärande idéer. Att samtliga 
användare ger godkänt för utbildningen har sin grund i att systemet uppfattas som 
logiskt och jämförelsevis enkelt att lära. Den bärande idén ”en patient – en journal” är 
och har varit TakeCare grundkoncept från start. 

TakeCare har vid tidigare certifieringar uppnått betyget godkänd både avseende 
användarmedverkan i systemets införande och användarmedverkan vid utformning av 
nya arbetsrutiner. Nu ligger omdömena nära gränsen för godkänt men inte över. Vår 
tolkning är dels att kraven på journalsystemet har accelererat utvecklingen av systemet 
och dokumentationsbehoven. Kraven ökar inte bara från användarna utan också från 
övriga intressenter. Leverantören Profdoc Care deltar inte själva i införandet på sjukhus 
eller kliniker, det är kundens ansvar. Så länge driften av systemet sker centralt så 
kommer de tekniska fördelarna med TakeCare att komma alla användare tillgodo. 
 
Teknisk utformning  
”Lätt att lära” och ”Lätt att hitta i” får mycket höga omdömen från alla användare och 
har sin grund i den systemutvecklingsmetodik som TakeCare tillämpat från start. För rent 
tekniska faktorer som snabbhet, driftsäkerhet och tillgänglighet har TakeCare i tidigare 
utvärderingar alltid fått mycket höga omdömen. Omdömena denna gång varierar från 4,7 
till 5,4 vilket är mycket högt med tanke på den stora mängd dokumentation som 
journalsystemen har att hantera. Beskrivningen av TakeCares prestanda i 
självdeklarationen motsägs inte på något sätt i utvärderingen av de tre klinikerna. 

• 24 timmar/dygn - 365 dagar om året med endast ett dokumenterat avbrott  
• Designad för miljontals journaler  
• Databasen är designad för skalbarhet  
• Informationen i databasen är väl strukturerad och standardiserad med hjälp av 

den centrala termkatalogen  
• All uppgradering av programvaran kan ske under pågående drift  
• En inbyggd versionshantering uppdaterar själv klienterna  
• Dokumenterat snabba svarstider även under hög belastning  

Påverkan på arbete och samverkan 
TakeCare underlättar arbetet, är flexibelt och hindrar användarna att göra fel i arbetet 
enligt resultaten. Användarna är också nöjda med samverkan mellan kliniker och inom 
enheten. Tidigare krav på samverkan har främst handlat om att få resultat från labb och 
röntgen. De ”titthålsmöjligheter”, dvs. möjligheten att läsa men inte skriva i journalerna, 
som primärvården hade i TakeCare 2004 uppfattades som en innovation. Nu ställs nya 
krav på samarbete med primärvården. Idag krävs snabbare information mellan kliniker 
och med primärvården. Patienterna har förväntningar på att primärvårdens resultat 
också ska finnas tillgängliga i sjukhusens journaler. 
 
Uppföljning och vidareutveckling 
Att leverantören tar kraven från verksamheten på allvar visar bl.a. de godkända 
omdömena för ”Användarnas krav tas tillvara vid nyutveckling”. 
 
Krav för framtiden 
Sett till kraven från användarna på de utvärderade arbetsplatserna framstår utveckling 
av TakeCares funktionalitet i primärvården som en av de viktigare utvecklingsplanerna.  
Även vårdprocessorienterade vyer är något som användarna skulle se som mycket 
välkommet, nu när journalsystemen utvecklas mot allt högre komplexitet.  
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Bilagor 

1. Sammanfattning av certifieringsmetoden 
 
Så mäts användarnöjdheten 
Frågorna i intervjuer och enkät har formen av påståenden som den som svarar ska 
instämma i utifrån skalan: ”1, Instämmer inte alls” – ”6, Instämmer helt”.  
 
Mätningar görs på minst tre (fler för fåanvändarsystem) av leverantören utsedda 
arbetsplatser där IT-stödet använts i minst ett år. Minst 36 användare ska delta från de 
olika arbetsplatserna och minst två tredjedelar av arbetsplatserna ska uppnå de 
uppställda kraven för användarnöjdhet, (se nedan). 
 
Tre användare på vardera arbetsplatsen intervjuas varvid de både ger ett omdöme (1–6) 
samt ger kompletterande muntliga synpunkter på var och en av frågorna. Minst två 
företrädare för ledningen (administrativ, ekonomisk, informationsteknisk) intervjuas på 
var och en av arbetsplatserna. Samtliga intervjuer spelas in på ljudmedia. 
 
Intervjuerna kompletteras med en enkät på var och en av arbetsplatserna där minst tio 
procent av användarna besvarar samma frågor som ställts i användarintervjun. 
 
Urvalet av företrädare för användare och ledning som ska intervjuas och delta 
användarenkät görs av UsersAwards kontaktpersoner på respektive arbetsplats som även 
ansvarar för att urvalet blir representativt för arbetsplatsen som helhet. 
 
Godkänd användarnöjdhet 
För att användarna som helhet ska anses vara nöjda krävs att följande två nivåer nås: 

• att minst två tredjedelar av arbetsplatserna ska enskilt ha uppnått ett medelvärde 
på minst 4,0 på 67 % av intervju- och enkätfrågorna 

• att minst hälften av samtliga deltagande användare ska vara nöjda, dvs. ha 
besvarat minst 67 % procent av frågorna med lägst 4,0 i omdöme. 

 
För vad gäller certifieringen? 
Certifieringen omfattar programvarans införande och användning. Certifieringen gäller 
endast för den eller de programversioner som ingår i undersökningen. Kommande eller 
tidigare versioner omfattas således inte av certifieringen. 

Certifieringen gäller endast de moduler (programdelar) som leverantören specificerat. 
Stora programsystem med flera programmoduler kräver fler undersökningar och 
separata certifieringar. 

Certifieringar kan omfatta särskilt specificerade användarkategorier. När IT-stödet 
vanligen endast används av vissa avgränsbara användarkategorier (yrken, specialiteter) 
med ett snävare fokus på sitt arbete utförs undersökningarna endast för dessa 
kategorier. 

Certifieringen avser de länder/regioner inom vilken undersökningen genomförts. 

 
Detta innebär certifieringen 
UsersAward förbinder sig att informera om de produkter som certifieras: 

• i samband med Svenska och internationella konferenser, 
• på webbplatsen www.usersaward.se  

Leverantören kan i sin marknadsföring använda UsersAwards logotyp i anknytning till den 
produkt som certifierats. 
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2. Undersökta kriterier 
 
Sammanlagt omfattar användarcertifieringen 37 kriterier inom 6 områden. För en enskild 
produkttyp kan någon eller några av kriterierna inte vara relevanta och tas då bort från 
enkäten. Detta beslutas i samråd mellan leverantören och UsersAward. 
 
Nyttan med IT-stödet. Fem kriterier har använts. Nytta kan betyda att arbetet går 
snabbare eller att det är enklare att utföra än tidigare. Frågorna gäller också nyttan för 
verksamheten i stort, till exempel produktivitet eller kvalitet.  
 
Hur gick det till när IT-stödet infördes? Fyra kriterier har använts. Hade användarna 
något att säga till om? Utgick införandet från en genomtänkt idé? 
 
Tekniken 13 kriterier har använts. Kan du som användare lita på systemet? Fungerar 
det utan störningar och finns det skydd mot att det används på ett integritetskränkande 
sätt? Hit hör också frågor om IT-stödet är lätt att använda tillsammans med andra 
system du är beroende av i ditt arbete. 
 
Stödet i ditt arbete. Åtta kriterier har använts. Har överblicken blivit bättre? Är det 
roligt att arbeta med? Bidrar det till att minska stress och strul? 
 
Kommunikation och samverkan. Fem kriterier har använts. Ger IT-stödet användarna 
och arbetslaget möjligheter att ta vara på de befogenheter och den självständighet som 
organisationen ger i kommunikation och samverkan internt och externt? 
 
Hur användningen följs upp. Fyra kriterier har använts. Sker det uppföljningar av om 
användarna har behov av att IT-stödet utvecklas vidare? 


