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Sammanfattning 
I dagens sjukvård använder man sig av elektroniska journalsystem för att främja en effektiv 
metod för bl.a. administrering av patienters sjukdomsbild och den egna klinikens rutiner. 
Arbetets syfte var att på ett systematiskt sätt jämföra tre journalsystem mot varandra på 
uppdrag av Stockholm Heart Center AB. Journal III är det befintliga systemet och användes 
som referens vid granskningen av Profdoc Medical Office och TakeCare, vilket också är de 
tre system som behandlades. Jämförelserna utfördes inom områdena tidbokning, patientflöde, 
administrering av mallar och dokument samt en ytlig sammanställning av ekonomi, hårdvara 
och administration. De undersökningsområden som tonvikten låg på har störst betydelse för 
användarna på Stockholm Heart Center AB. För att få en helhetsbild av journalsystem och de 
aktuella systemen utfördes studiebesök, intervjuer med användare och administratörer samt 
egna observationer och provkörning av systemen.  
 
Det framkom under arbetet att Journal III var ett föråldrat system och att både Profdoc 
Medical Office och TakeCare var bättre, på grund av utbredningen av TakeCare i 
Stockholmsområdet rekommenderades ett byte till detta system.  
 



 



 

Abstract 
In today's health care the usage of electronic health record systems is used to support effective 
methods e.g., administration of patient’s clinical picture and the clinic's own work. The aim of 
this thesis was to systematically compare three electronic health record systems. The current 
system, Journal III, was used as a reference in the comparison to the other two systems, 
Profdoc Medical Office and TakeCare. Comparisons were made in the areas of appointment 
scheduling, patient flow, administration of templates and documents and also a superficial 
summary of the economy, hardware and referral management. The emphasis was put in the 
areas most important to the users of Stockholm Heart Center AB. To get an overall picture of 
electronic health record systems and the three systems compared in this thesis, study visits, 
interviews with users and administrators as well as observations and testing of the systems 
were carried out. 
 
As the work progressed there were certain factors that indicated Journal III as being an 
outdated system and both Profdoc Medical Office and TakeCare were better. But because of 
the spread of TakeCare in the area of Stockholm a change to this system was recommended.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Elektroniska journalsystem är viktiga inom vården för att underlätta det dagliga arbetet vid 
journalföringen. Till skillnad från journalföring med papper och penna som tar lång tid och 
stora resurser i framförallt arkivering och sökning i arkivet är datoriserade system mer 
effektiva. De erbjuder en förenkling i tidbokningar då scheman centraliseras, de personer som 
berörs kan se och ändra dem samtidigt och oberoende av varandra. I arkiveringen av journaler 
ses en stor fördel i elektroniska system eftersom man då inte behöver ha kopior av all 
patientdata och sparar då plats och tid. Det innebär också att sökbarheten i journaler och 
tidböcker blir betydligt bättre då en sökning tar väldigt lite tid och flera användare kan söka 
från flera olika platser samtidigt. En negativ säkerhetsaspekt som tillfaller elektroniska system 
är att journaler blir mer lättillgängliga för fler personer, även de som inte har behörighet. 
Dock dokumenteras läsning av patientjournaler automatiskt för att man i efterhand kan följa 
upp intrång. 
 
Stockholm Heart Center (SHC) är ett privatdrivet företag i öppenvården som använder ett 
elektroniskt journalsystem kallat "Journal III" för att underlätta journalföring och 
administration. Det infördes i verksamheten år 1991. Systemet börjar bli föråldrat då nya 
system har kommit ut på marknaden som anses vara mer effektiva. Därför har ett byte av 
journalsystem diskuterats och man har dessutom genomfört en kortare förstudie av ett byte till 
Profdoc Medical Office (PMO) som är en uppföljare till Journal III. Men i och med 
journalsystemet TakeCare:s (TC) utbredning i Stockholm har man funderat ifall ett byte till 
detta system är mer gynnsamt än PMO eller om man kan hålla kvar vid Journal III. En 
frågeställning arbetades fram i samförstånd med SHC som innehöll tre journalsystem, Journal 
III, PMO samt TC, den beskrev hur bokning i tidböcker samt hur skapandet av mallar och 
dokument fungerar. Journal III som är det aktuella systemet användes som referenspunkt, men 
alla system jämfördes med varandra för att se vilket som bäst skulle passa SHC:s arbetssätt. 
Journal III, PMO och TakeCare är idag ägda och utvecklas av företaget CompuGroup 
Medical som nu finns i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien (CGM, 2011a).  
 
1.2 Målformulering 
Målet med arbetet är att skapa en bild av hur de tre olika systemen, Journal III, PMO och TC 
fungerar ur några olika aspekter som anses viktiga i SHC:s verksamhet. Aspekterna är 
tidbokning, patientflödet samt möjligheter att skapa egna dokument i systemet. Arbetet skall 
också ytligt spegla hur bra systemen passar i deras arbetsprocess, vilket kan observeras utifrån 
användarvänlighet, ekonomi, hårdvara och administration. Slutligen skall ett förslag på ett 
eventuellt byte av journalsystem ges, det kan också komma att ligga till grund för en vidare 
och djupare utredning av systemen.  
 
1.3 Avgränsningar 
Elektroniska journalsystem erbjuder många möjligheter att driva en verksamhet inom vården 
och därmed är de också väldigt omfattande. De går ofta att anpassa efter egna önskemål och 
behov. Därför skulle en total genomgång av alla system på marknaden vara orimlig inom våra 
tidsramar. Därför har arbetet avgränsats till de tre journalsystemen Journal III, PMO och TC 
som är aktuella för SHC. Däremot kommer inget förslag på implementering av byte till ett 
nytt system att föreslås. En granskning av alla systemens delar bedömdes som ett för stort 
arbete för vår begränsade tidsram, således avgränsades arbetet ytterligare till de funktioner 
som ansågs viktigast i ett journalsystem enligt användarna på SHC. För att få en helhetsbild 
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av systemen bedömdes det att en schematisk och grundlig genomgång av användarvänlighet, 
ekonomi, hårdvara och administration för alla system var nödvändig.   
 
1.4 Lösningsmetoder 
För att nå de uppsatta målen var tanken att framförallt iaktta hur olika användare interagerar 
med de tre journalsystem som behandlas i detta kandidatexamensarbete. Därför var det en bra 
start att observera det nuvarande systemet som används av SHC, Journal III, eftersom att det 
ska agera som referens gentemot de andra två journalsystemen. En systematisk mall för 
genomgång av systemen formades så att undersökningarna av dessa skulle bli så likvärdiga 
som möjligt. I denna mall ingick intervjuer med användare samt en granskning av hur 
systemet används i praktiken. Parallellt med dessa gjordes en egen granskning av respektive 
system för att få en egen bild av programmens för- och nackdelar. Testningen av systemen 
riktades framförallt in på tidbokning, patientflödet samt hur man kan skapa egna mallar och 
dokument i de olika journalsystemen. För att se den aktuella utvecklingen inom området 
gjordes en sökning i flera kända vetenskapliga referensdatabaser. För att få en komplett bild 
av de olika systemen gjordes en jämförelse av ekonomi, hårdvara, administration och 
användarvänlighet utifrån SHC:s situation genom intervjuer med teknisk personal och säljare, 
studerande av tekniska manualer samt egen observation och testning av systemen. Dessutom 
gavs en enkät ut till arbetarna på SHC. Där de fick rangordna vad de ansåg viktigast i ett 
journalsystem. Samma aspekter användes i bedömningsmatrisen som även kan ses i Bilaga 3.  
 
 
 
 



3 
 

2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Stockholm Heart Center 
Stockholm Heart Center är en privat vårdgivare som startades 1989 i Läkarhuset Odenplan i 
Stockholm, men man flyttade verksamheten till dagens lokaler på Kungsgatan 34 år 2003 
(SHC, 2010b). Företaget har specialiserat sig på hjärt- och kärlsjukdomar. De genomför 
undersökningar inom hjärta, kärl, sömn samt klinisk fysiologi där man gör en rad olika tester 
såsom arbetsprov, långtids-, korttids- samt viloEKG. SHC ingår i en stor koncern för privat 
hälso- och sjukvård i Sverige som kallas Praktikertjänst AB. Därifrån sköts en stor del av 
administrering och kvalitetssystem samt stöd och rådgivning (Praktikertjänst, u.å.). SHC är 
beläget i de centrala delarna av Stockholm men har även en filial i Vällingby. I företaget 
arbetar totalt 87 personer och sammanlagt genomförs ungefär 60 000 undersökningar per år. 
(SHC, 2010a).  
 
2.2 Journalsystem 
Sedan tidigt 1990-tal har elektroniska journalsystem använts inom den svenska sjukvården. 
En rad olika aktörer som tillverkar elektroniska journalsystem finns på den svenska 
marknaden t.ex. Cambio, Siemens, Profdoc (numera CompuGroup Medical Sweden) och 
Tieto. (Westman, 2006). I Stockholms län används flera olika journalsystem i de olika privata 
vårdinrättningarna. Då krävs ofta en manuell överföring av journaler, remisser, etc., eftersom 
systemen inte är kompatibla med varandra. Samtidigt har de landstingsdrivna vårdgivarna ett 
gemensamt journalsystem, TC. Det finns dock ett påbörjat projekt i Stockholm där tanken är 
att man ska kunna skicka e-remisser mellan olika journalsystem via tjänsten Vårdguiden.1  
 
Införandet av journalsystem inom vården gjordes för att underlätta journalföring, 
administrering, arkivering, etc. Det är också sådant som förväntas av dagens elektroniska 
journalsystem. Dock är bilden av journalsystem i vården varierande. Vård-IT-rapporten som 
baseras på en undersökning gjord av UsersAward år 2010 visar på låga siffror inom en del 
områden. Rapporten omfattade 1930 användare av IT i arbetet inom den svenska sjukvården. 
Exempelvis litar ungefär var tredje användare inte på att systemet fungerar samt att kunskapen 
för att hantera systemet inte är tillräcklig. (UsersAward, 2010). UsersAward startades av 
Landsorganisationen (LO) i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 1998 
och arbetar med IT-system i arbetslivet (Landsorganisationen i Sverige, 2011). 
 
Enligt Spikol (2005) finns det några basala funktioner som ett elektroniskt journalsystem bör 
ha. Det viktigaste kanske är ett välutvecklat gränssnitt och funktionalitet för att göra 
användningen av systemet smidigt och intuitivt samt att kunna ha ett bra flöde i arbetet. Även 
en bra digitaliseringsteknik av pappershanteringen är viktig för att kunna få in all data i 
systemet, t.ex. röntgenbilder, rapporter, labbresultat. Aspekter som också har stor betydelse är 
integration med administration och kassasystem samt databasstruktur som påverkar antalet 
användare i systemet.  
 
2.2.1 Journal III 
Journal III är ett elektroniskt journalsystem som är utvecklat för privata vårdinrättningar och 
som hade en stor utbredning under mitten av 2000-talet (Westman, 2006). För att komplettera 
systemet finns färdigutvecklade tilläggstjänster, dessa är e-recept, e-labb och e-röntgen. Vilket 
innebär att man kan skicka recept, labbsvar och röntgensvar elektroniskt mellan Journal III 

                                                 
1  Lindskog, K., (2011). Applikationsspecialist, Centrum Samverkan TakeCare. 
En genomgång av journalsystemet TakeCare. [Intervju] 2011-04-08 



4 
 

och andra anpassade datasystem. Licens- och servicekostnaderna för systemet uppgår till 
ungefär 2600 kronor för varje samtidigt inloggad användare. Utöver kostar tilläggstjänsterna 
ungefär 2300 kronor per användare. Kostnaderna avser ett års användning och uppgår till 
totalt ca 4900 kronor/år och användare. Vid anskaffning av nya användarlicenser tas en 
engångsavgift på 6000 kronor ut för varje ny användare som tecknas. Uppdateringar av 
programvaran görs efter att en ny version har skickats ut från tillverkarna till företaget. Under 
uppdateringen måste journalsystemet vara avstängt, det går alltså inte att använda systemet 
under denna tid.2 
 
Mjukvaran är Microsoft Windows-baserad och kräver att man har en lokal server för att hålla 
igång systemet. Servern ska vara en dedikerad Microsoft 2000/2003 Server. Version 1.9 av 
Journal III är CE-certifierad, vilket betyder att systemet uppfyller EU-gemensamma normer 
för medicinteknisk utrustning angående hälsa, miljö och säkerhet inklusive särskilda krav på 
patientsäkerhet enligt det europeiska medicintekniska direktivet MDD T93742/EEC. (CGM, 
2011a) (Centrum Samverkan TakeCare, 2011).  
 
I Journal III finns möjligheten att skapa en egen utformning för varje användare i vissa 
funktioner såsom tidböcker och patientöversikt. Exempelvis vill en sjuksköterska kanske se 
bokade tider, recept, o.s.v. hos patienten medan en läkare istället vill se patientens anamnes, 
recept, labbsvar, etc. I tidboken kan man ha upp till 20 flikar där man kan samla antingen fem 
läkare och/eller undersökningsrum på en dag eller en läkare/undersökningsrum under fem 
dagar i varje flik (dock maximalt fem poster per flik). Man kan även se tidboken i form av 
dagsöversikt då ser man endast en läkare eller ett rum per flik.  
 
2.2.2 PMO 
Profdoc Medical Office (PMO) är som nämnts tidigare en uppföljare till Journal III. Det 
lanserades under 2006 i Sverige men har inte fått någon vidare spridning likt den Journal III 
hade under mitten av 2000-talet, då systemet användes i hela 21 län och på totalt 1300 
mottagningar i Sverige (Westman, 2006). Idag används PMO på några platser i Sverige och 
planer på att införa systemet i stor skala finns. Exempelvis tog Skåne län ett beslut den 30 juni 
2010 att använda PMO i öppenvården, medan man använder Siemens journalsystem Melior i 
slutenvården. (Region Skåne, 2011). PMO används även av skolhälsovården i Göteborgs stad 
(Göteborgs stad, 2009), Borgholms kommun (Borgholms kommun, 2010), m.fl. Eftersom 
PMO har fått en begränsad utbredning i Sverige och Stockholm så har CompuGroup Medical 
valt att inte lägga resurser på utveckling av systemet i framtiden utan endast på underhåll.2 
 
För att kunna använda PMO krävs en SQL-server (2005 eller senare), Windows XP eller 
senare Windows operativsystem, Microsoft COM+, som är en teknik som hjälper program att 
kommunicera med varandra. SQL-servern bör vara installerad på en dator som är dedikerad 
för att vara en server och bör alltså inte användas för något annat. Det krävs inte någon 
uppkoppling till en server utanför för att köra systemet på den enskilda vårdinrättningen men 
för att kunna skicka elektroniska recept, labbsvar, röntgensvar och remisser krävs Internet. Ej 
nödvändig men kanske en viktig mjukvara att ha är Microsoft Office XP för att kunna få 
stavningskontroll i programmet. (CGM, 2011b). Alternativt finns ett stöd för att kunna 
använda PMO på Internet, vilket då kräver en internetuppkoppling. Man loggar då in via en 
hemsida på Internet och slipper ha en lokal server som är dedikerad till PMO istället används 
en extern webbserver. Därför passar systemet till mindre inrättningar eller skolhälsovård där 
man kanske inte har tillgång till eller vill spendera stora summor på hårdvaran.  
                                                 
2 Lennartsson, E., (2011). IT-tekniker, Stockholm Heart Center. Information om Stockholm Heart Center, 
Journal III och PMO. [Intervjuer] Flertalet kontakter mellan 2011-03-21 – 2011-05-06. 
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Kostnaden för licenser i PMO varierar från 3000 kr till 10000 kr per licens och år beroende på 
vilka tilläggstjänster som man önskar komplettera med. Dessa tjänster kan vara e-tjänster, likt 
dem i Journal III, underhåll, etc. Vid en övergång från Journal III, som är föregångaren till 
PMO, kan ett företag ta med sig sina licenser och slippa teckna nya. Däremot måste en 
överföring från den gamla databasen till en ny PMO-databas ske och en sådan kostar runt 
10000 kr/dag. Tillverkarna erbjuder också en grupputbildning på en dag till nya användare för 
9900 kr. Där man kan inkludera totalt 8 personer i varje grupp.3  
 
Likt Journal III är PMO ett flexibelt system som tillåter användaren att utforma gränssnittet 
till viss del efter eget tycke. Översiktssidor som bl.a. utgör framsidor på den egna 
inloggningen och patientens sida går att konfigurera för att visa funktioner, såsom patientdata, 
bokningar, dokument, anteckningar, labresultat, aktuella läkemedel etc. Tidboken kan visas i 
form av dag, vecka eller månad och dessutom ha flera läkare och undersökningsrum i samma 
vy. Det går i princip att ha hur många flikar med läkare, rum och undersökningar som helst, 
men det blir ganska rörigt och svårt att få en överblick när det bli mer än 10-15 stycken. Man 
kan välja hur många dagar man vill se i tidboken, antingen mellan en till sju dagar, veckovis 
eller månadsvis. Det finns ytterligare ett alternativ som kallas för "receptionsvy" där man ser 
alla bokningar en viss dag.  
 
2.2.3 TakeCare 
TakeCare var i början ett projekt av sjuksköterskan Martin Williamson som utvecklade 
systemet under 1990-talet vid Huddinge sjukhus i samarbete med bl.a. företaget Omnison AB. 
Efter testning på några datorer på sjukhuset spred sig systemet och inkorporerades successivt i 
verksamheten. År 2004 slogs Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset ihop 
och bildade en gemensam organisation. I samband med detta togs ett beslut att TC skulle 
införas hos båda vårdinrättningarna för att ersätta tidigare applikationer 
(Landstingsrevisorerna, 2008). Tre år senare tog styrelsen för Stockholms läns 
sjukvårdsområde (SLSO) ett kontroversiellt beslut att införa TC i landstinget och 
introduceringen av TC fortgick (Profdoc Care AB, 2010). TC har senare spridit sig till att 
även omfatta hela Gotlands sjukvård samt Södertälje sjukhus (Landstingsrevisorerna, 2008). 
 
År 2006 blev TC certifierade för dess användarvänlighet, vilket då var det första elektroniska 
journalsystemet som blivit det. Organisationen UsersAward står för certifieringen. På senare 
tid har även Siemens elektroniska journalsystem Obstetrix blivit certifierat. (UsersAward, 
2011). 
 
I Stockholms län är TC det största elektroniska journalsystemet, men används även i den 
privata sektorn. Systemet ligger på en central server som de enskilda vårdinrättningarna kan 
ansluta sig till. Man behöver således en egen server och en uppkoppling till en centralserver 
som håller systemet uppe medan själva programvaran är installerad på hårdvara. 
Uppdateringar av programvaran kan ske kontinuerligt då de läggs dolt i bakgrunden i varje 
klient och själva uppdateringen sker då man loggar in, man kan då undgå att temporärt stänga 
ned systemet.4 TC är Microsoft Windows-baserat och kräver att man har Windows 2000, 
Windows XP eller Windows 7 (32-bit/64-bit) (Profdoc Care AB, 2011). Det räcker inte bara 
att ha korrekt operativsystem, man måste även vara finansierad av landstinget på något sätt, 
exempelvis via ett ARV-avtal, ett avtal för arvodering av privata vårdgivare (Uppdragsguiden 

                                                 
3 Lindström, P., (2011). Försäljare, CompuGroup Medical Sweden. Information om administration och ekonomi 
angående journalsystemet PMO, 018 – 470 26 21 [Telefonintervju] 2011-05-05 
4 Lindskog, K., (2011). Applikationsspecialist, Centrum Samverkan TakeCare. En genomgång av 
journalsystemet TakeCare. [Intervju] 2011-04-08 
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Stockholms Läns Landsting, 2011). De som är helt privata får ej ansluta sig till TC.5 Precis 
som i Journal III och PMO kan användaren skapa en egen utformning av patientöversikt och 
hur tidböckerna skall visas. En sak som är annorlunda är att i TC kan man skapa så kallade 
team, där man kan boka t.ex. en dietist, diabetesläkare, rum, undersökning, sjuksköterska, etc. 
samtidigt för en eller flera patienter. 
 
Licenskostnaderna uppgår till ungefär 3000 kronor per årsanställd och år för privata 
vårdgivare. Om man är delaktig i styrelsen samt bidrar med arbetskraft för utveckling uppgår 
kostnaden istället till ungefär 2000 kronor per årsanställd och år.5  
 
Efter TC infördes som ett gemensamt system i Stockholms län under 2007 
(Landstingsrevisorerna, 2008) har två stora haverier inträffat. Det senaste var under september 
2010 som gjorde att systemet inte kunde användas på Karolinska sjukhuset under 13 timmar. 
Ett värre haveri inträffade i mitten av december 2008, då systemet låg nere i över ett dygn om 
då inte bara påverkade Karolinska sjukhuset utan även Södertälje sjukhus samt hela Gotlands 
sjukvård (Zirn, 2010). Vid sådana här massiva haverier finns det läskopior att tillgå på den 
egna servern som kan startas så att det i alla fall finns möjlighet att läsa i journalerna, dessa 
brukar finnas tillgängliga nästan direkt efter ett driftstopp. Läskopiorna uppdateras varje gång 
man loggar in i dessa, därför finns det rekommendationer att minst en gång i månaden logga 
in i dem för att ha en någorlunda ny version vid ett eventuellt haveri av centralservern 
(Profdoc Care AB, 2011).6  
 

                                                 
5 Nilsson, H., (2011). Förvaltningsledare, Centrum Samverkan TakeCare. Information om administration och 
ekonomi angående journalsystemet TakeCare. [Intervju & e-brev] 2011-04-08 
6 Lindskog, K., (2011). Applikationsspecialist, Centrum Samverkan TakeCare. En genomgång av 
journalsystemet TakeCare. [Intervju] 2011-04-08 
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3. Faktainsamling 
Största delen av fakta som har använts i rapporten kommer från egna observationer av 
systemen, intervjuer med användare och olika manualer angående systemen. En enkät gavs ut 
till arbetarna på SHC, där de fick rangordna hur relevanta de ansåg att olika delar i ett 
journalsystem var. 
 
Med hjälp av en ämnesexpert i databassökning, vid namn Göran Hamrin, kunde en sådan 
utföras i syfte att skapa en bredare bild av elektroniska journalsystem. I databassökningen 
hittades tyvärr inga artiklar om en övergång som inkluderar Journal III eller PMO, men en 
artikel om implementering av TC hittades. Det fanns däremot gott om artiklar som 
behandlade journalsystem överlag och vilka problem andra vårdinrättningar stött på med 
dessa. Vissa artiklar rörande Journal III, PMO och TC hittades framförallt i svenska 
tidskrifter, till exempel Läkartidningen. 
 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna Pubmed/MEDLINE, som är 
specialiserad på medicin, och SCOPUS som täcker artiklar från vetenskapliga tidsskrifter 
inom bl.a. teknik och medicin. Genom att göra en systematisk sökning och använda sig av 
MESH-termer (Thesaurus, synonymordbok) går det att göra sökningen snabbare och bättre på 
att hitta relevanta artiklar. För att få fram bra termer att söka med testades flertalet ord och 
översättningar som kunde kopplas till elektroniska journalsystem. Slutligen hittades termerna 
"Medical Records Systems, Computerized" och "Health Services Research". En kombination 
av dessa två termer tillsammans med journalsystemen Journal III, PMO och TC genererade 
inga relevanta artiklar. Men utan journalsystemens namn gav sökningen flertalet träffar som 
analyserades och resulterade i två relevanta artiklar. En sökning har även genomförts i 
referensdatabasen "Web of Science" den genererade inte några adekvata resultat.  
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4. Genomförandet 
För att lösa uppgiften genomfördes en rad intervjuer, studiebesök och egna observationer av 
systemen. Dessutom utformades en kortare enkät (se Bilaga 4 för komplett enkät och Bilaga 5 
för svar) för att se vad olika användare ansåg vara viktigt i ett journalsystem. För att förenkla 
presentationen av resultatet utformades även en bedömningsmatris bl.a. utifrån aspekterna 
som kan ses i Bilaga 3. Denna poängsattes utifrån egna preferenser, ett som ansågs bäst till tre 
som således var sämst. 
 
4.1 Intervjuer  
Intervjuerna genomfördes i samband med studiebesöken, där vi ställde samma frågor till alla 
användare utifrån en systematisk mall med standardiserade frågor som arbetats fram med 
hänsyn till frågeställningen. Främst genomfördes intervjuerna med sjuksköterskor, 
receptionister och systemadministratörer, då dessa är flitiga användare av systemen och de 
aspekter som rapporten främst behandlar. Den systematiska mallen bifogas som Bilaga 1. 
 
4.2 Studiebesök 
Studiebesöken gav en bra insikt i hur olika användare har nytta av systemen. Besöken 
genomfördes vid SHC och på SLSO:s avdelning: Samverkan för TakeCare. Samtliga besök 
inleddes med en kort presentation av befintligt system för att sedan leda vidare till en djupare 
undersökning i hur tidböckerna användes. Det följdes upp av att användarna visade hur de 
använde och utnyttjade systemet. Vid detta moment märktes personernas datorvanor då de 
använde samma system olika. Det gjordes även en kortare genomgång av var och hur man 
skapar mallar och dokument i systemen.  
 
Under ett av studiebesöken vid SHC gavs en kort enkät ut där användare ur olika 
yrkesgrupper fick rangordna hur viktigt de ansåg att vissa aspekter i ett journalsystem kändes. 
Aspekterna kan ses i Bilaga 4 där även hela enkäten återfinns. 

4.3 Observationer 
Genom att utföra egen testning och observationer av systemen med hjälp av en systematisk 
mall (se Bilaga 2) under studiebesöken kunde man få en bättre bild av systemens struktur och 
funktion. Eventuellt kunde en mer objektiv bild erhållas då användarna vant sig eller haft en 
ensidig bild av systemen. Delarna som granskades var främst de funktioner som 
undersökningsområdet tidigare avgränsats till, dvs. tidbokning och administrering av mallar 
och dokument. För att göra observationer av de tre systemen så lika som möjligt granskades 
de utvalda delarna systematiskt med hjälp av en mall för att kunna göra en opartisk 
jämförelse. Utöver detta gjordes en översiktlig genomgång för att få en uppfattning om hur 
intuitiva och användarvänliga systemen var. 

4.4 Metodanalys 
En svaghet var att intervjupersonerna kan ha påverkats av att blivit utfrågad samt närvaro av 
annan vårdpersonal och ändrat svaren omedvetet. En annan svaghet var att de intervjuade inte 
hade använt andra system och därför kunde inga större utvecklingsområden och brister i 
systemen påpekas. Vid användning av ett system blir man van vid det och lär sig nyttja det 
trots brister. Urvalet av personer har handlat om tillgång och rekommendationer snarare än 
specifika krav, såsom erfarenhet, yrke, kön, etc. Vid en vidare undersökning av samma 
område bör mer tid tas för specificering av urvalsgrupper för intervjuer. En styrka med 
intervjuerna var att intervjupersonerna var väl insatta i de system som de använde sig av, trots 
detta upptäcktes ett par funktioner under vår egen testning. Eftersom observationen 
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genomfördes utan inblandning i användarnas rutiner blev dessa objektiva, men det går ej att 
utesluta att de inte påverkats av att vara observerade. Under intervjuerna och studiebesöken 
intervjuades inga läkare därför att de inte använder sig så mycket av de aspekterna som i 
huvudsak behandlas av rapporten. 
 
Många anser att de har fått för lite utbildning och kunskap om IT-system för att kunna arbeta 
på ett sätt som hjälper dem i det dagliga arbetet. Detta visar på varierande datorvana bland 
dagens sjukvårdspersonal och kan bero på att äldre personer inte använder IT i privatlivet och 
arbetet i samma utsträckning som yngre generationer gör. Detta gör att vi kan se på systemen 
ur ett annat perspektiv än vissa av våra intervjupersoner. Därför kan vår uppfattning av 
systemen divergera jämfört med andra användare. 
 
Tillgången till PMO har varit begränsad och inget besök vid en klinik med systemet har 
kunnat genomföras. Däremot har egen testning vid SHC genomförts, en telefonintervju med 
en säljare på CompuGroup Medical Sweden samt kontakt via e-brev med Gävleborgs läns 
landsting och Vidarkliniken i Järna.  
 
En styrka med enkäten var att den snabbt genererade kvalitativ information och att det var en 
enkel metod att fråga många användare samtidigt. En svaghet med enkäten var att den inte var 
optimalt utformad då användarna svarade på olika sätt. Tanken var att användarna skulle 
rangordna aspekterna inbördes från ett till tio, där ett var viktigast och tio minst viktigt. 
Istället svarade exempelvis några "1" på flera alternativ och inte på en enda aspekt. En del av 
svaren exkluderades på grund av att de inte följde de instruktioner som stod i enkäten. I 
urvalsgruppen inkluderades endast personalen på SHC då denna rapport gick ut på att hjälpa 
just dem att välja ett journalsystem, därför har deras åsikter störst betydelse för arbetet. Varpå 
vårdpersonal från andra vårdinrättningar ej inkluderades i undersökningen. Enkäten gjordes 
för att se vad som värderades högst utifrån användarnas synvinkel varvid resultatet skulle vara 
till gagn för värderingen i bedömningsmatrisen och således även för en rekommendation av 
ett eventuellt byte av journalsystem.  
 
Bedömningsmatrisen (se Bilaga 3) inkluderades i beslutsfattningen som en modell för att 
underlätta och möjliggöra en tydlig presentation av resultatet. Dock skall ej för stor vikt 
läggas vid siffrorna som enbart är en uppskattning av flera variabler. En helhetsbild bör 
uppnås genom att få fördjupade kunskaper om alla delar. För att göra bedömningsmatrisen till 
ett bättre beslutsunderlag bör en utökad enkätundersökning ske där fler användare inkluderas 
och en betygsättning med tydligare kriterier användas.  
 
Detta arbete inkluderade systemen Journal III, PMO och TC. Dessa är alla tillverkade av 
företaget CompuGroup Medical Sweden, vilket bl.a. kan ha en påverkan på hur systemen är 
uppbyggda. För att få en mer generell bild av alla funktioner kunde fler system undersökts. På 
grund av att SHC valde mellan att ha kvar Journal III eller byta till PMO eller TC samt 
arbetets tidsram så inkluderades bara dessa i arbetet.  
 
 
 

 
 

 



11 
 

5. Diskussion 
Aspekterna som vi tittat på visar att Journal III är ett föråldrat system. De nyare systemen, 
PMO och TC, erbjuder funktioner som underlättar arbetet samtidigt som de är mer 
lättanvända. Tidböckerna skiljer sig avsevärt mellan Journal III och de två andra systemen, 
men mellan PMO och TC är skillnaderna små. Exempelvis kan man se en översikt över 
dagens patienter i PMO och TC. Möjligheterna att skapa egna dokument och mallar fungerar 
bra i alla system. De använder sig av olika metoder för detta men TC är lättast att använda. 
Dock är möjligheterna att själv utforma mallar bättre i Journal III.  
 
Tidboken i de tre system som undersöktes går att modifiera efter egna behov, men skillnaden 
märks vid utförandet av modifieringen. I PMO och TC kan man t.ex. ha hur många flikar med 
läkare/rum som helst i tidboken, medan i Journal III kan man maximalt ha fem rum och/eller 
läkare i varje flik. Ibland kan man behöva se fler än så, vilket också nämndes av personalen på 
SHC vid ett par tillfällen som en brist i Journal III. Bokade tider som syns i tidboken ger olika 
information om patienten i de olika systemen. I Journal III ger den bokade tiden ingen 
information om vilken patient som är bokad, medan man i PMO och TC kan se diverse 
patientdata direkt vid den gällande tiden. 
 
Enkäten gav en del svar i hur användarna på SHC värdesätter systemen. Den visade att de tre 
viktigaste aspekterna i ett journalsystem enligt dem var; användarvänlighet, journalföring och 
tidbokning (för fullkomligt enkätsvar se Bilaga 5). Om man ser till vad användarna tyckte var 
de tre viktigaste aspekterna i ett journalsystem och ser till vår bedömningsmatris i de tre 
aspekterna fick TC och PMO samma poäng och Journal III hamnade en bit efter (se Bilaga 3 
för bedömningsmatris). Totalt sett har TC en bättre helhet än vad både PMO och Journal III 
har, största skillnaderna märks vid remisshantering och framtidsutsikter. 
 
Stockholms Läns Landsting (SLL) använder idag TC och därför har det systemet vissa 
fördelar gentemot de andra eftersom ett stort problem bland dagens journalsystem är 
kommunikationen mellan olika system. Vårdinrättningar med samma system har inte det 
problemet. Möjligheter att skicka remisser, labbsvar och meddelanden elektroniskt till olika 
vårdinrättningar är en stor fördel och sparar in på arbete som annars skulle ske för hand. Ett 
stort minus i det befintliga systemet (Journal III) är remisshanteringen som utförs på papper 
och inte elektroniskt på grund av kommunikationsproblem med andra system. Samtidigt 
ställer flertalet vårdgivare krav på att man ska kunna ta emot e-remisser för att de ska skicka 
sina patienter till mottagningen. Detta kan bidra till att färre patienter skickas till SHC och i 
förlängningen leder till lägre intäkter. Precis som i Journal III kan PMO och TC endast skicka 
remisser elektroniskt till mottagningar med samma journalsystem. 
 
Att ha en centralserver som TC, har sina fördelar såsom att alla har tillgång till alla 
journalanteckningar och man kan skicka information till varandra enkelt. Nackdelar är bl.a. att 
man alltid måste fråga patienterna om man får öppna annan vårdpersonals anteckningar om 
patienten, men den största nackdelen är ändå att allt finns på en centralserver. Ifall något 
skulle hända med den drabbar det alla användare. För att kunna använda Journal III och PMO 
behövs en lokal server som håller systemet igång. Detta ger en större frihet vid hantering av 
hårdvara och system då man själv har kontrollen och kan göra ändringar utan att ta hänsyn till 
andra vårdinrättningar som är fallet vid en delad centralserver. Det på bekostnad av bl.a. 
kommunikation eftersom det finns färre vägar att kommunicera i Stockholm än om man har 
TC.  
 
Ekonomiskt skulle PMO vara billigare att byta till än TC, ty licenser från Journal III följer 
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med och en ny server planeras ändå av företaget. För TC måste nya licenser tecknas, men 
även en ny server måste införskaffas. Utbildning av systemen finns att få men eftersom PMO 
är uppföljaren till Journal III skulle personalen troligtvis finna det systemet enklare till en 
början, exempelvis är kortkommandon likadana. Vid implementering av ett systembyte 
uppstår det flera nya aspekter som bör undersökas närmare; kommer kliniken behöva stänga, 
hur länge kommer det ta innan full kapacitet är nådd, hur skall utbildning ske, skall hårdvara 
uppdateras, hur installeras systemet på alla datorer mm.  
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6. Slutsats 
PMO och TC har ett bra gränssnitt som ger en bra översikt av ens arbete och vilka verktyg 
som finns till förfogande. Journal III ger däremot inte en lika bra översikt, t.ex. finns det bara 
möjlighet att använda vissa funktioner endast en i taget. I PMO kan man ha flera "flikar", likt 
en pappersmapp, uppe samtidigt på övre delen av fönstret. Dessa kan till exempel vara 
journaler, tidböcker, etc. Detsamma gäller TC men där har man en lista i vänstra delen av 
fönstret istället, medan i Journal III kan man bara ha en vy uppe samtidigt. Det vill säga 
antingen kan man ha exempelvis tidboken uppe eller så har man patientjournalen för den 
aktuella patienten. 
 
Tidböckerna i Journal III, PMO och TC går att modifiera efter eget behov. I PMO kan man 
välja antal dagar och antal läkare/rum. Man kan alltså visa schemat för en läkare för flertalet 
dagar, eller schemat för en dag och flertalet läkare. Hur många dagar man kan se går att ändra 
från en dag upp till en vecka, efter det kan man ändra till två eller tre veckor för att sedan 
övergå till att se en hel månad. I tidboken ser man de bokade tiderna och information om 
patienten. Informationen kan t.ex. visa patientens personnummer och eventuella problem som 
patienten har sökt hjälp för samt planerade åtgärder.  
 
TC:s tidbok går likt PMO:s att modifiera efter egna behov. Valen som man har är antal dagar 
och vilka läkare och/eller rum som man vill se. Man kan välja att se tidboken från en dag upp 
sju dagar för att sedan övergå till veckovis och till sist månadsvis visning. Antalet läkare 
och/eller rum kan väljas helt fritt. De bokade tiderna ger information om patienten likt de gör i 
PMO, de visar bl.a. personnummer, namn, typ av besök o.s.v. Det finns en extra funktion i 
TC:s tidbok som kallas teambokning. Där finns möjligheten att boka ett team av läkare, 
dietister, sjuksköterskor, sjukgymnaster, etc. samtidigt för en eller flera patienter.  
 
I Journal III kan man välja att se upp till 20 flikar med antingen dagar eller läkare/rum i 
tidboken. Det går att välja om man vill se en läkare eller ett rum under fem dagar eller fem 
läkare/rum under en dag i varje flik. Utöver dessa två sätt att se tidboken finns det även 
möjlighet att se en dagsöversikt. Möjligheterna att ändra i tidboken är således begränsade. 
Den bokade tiden ger ingen information om patienten och inte vilken patient som är bokad. 
För att se detta måste man klicka på tiden. Det finns dock en inbyggd funktion som gör att 
man kan söka en patients alla bokade tider så att man slipper leta igenom hela tidboken för att 
finna en specifik tid. 
 
För att få fram journal eller mer information om en patient i tidboken går det att komma åt det 
genom att klicka på den bokade tiden i PMO och TC. Man kan se både information om 
besöket och gå vidare till patientens sida i journalsystemet. Detta fungerar dock ej i Journal III 
som kräver att man går tillbaka till startsidan och gör en helt ny sökning på patienten. I TC 
och PMO finns det möjlighet att få en receptionsvy över tidboken där man kan se dagens 
bokningar för att exempelvis enkelt kunna markera om en patient anlänt till kliniken. Det går 
dessutom att boka så kallade återkommande besök i TC och PMO, det innebär att man kan 
boka ett återkommande besök i veckan, varannan vecka, var tredje vecka, o.s.v. under en viss 
period. 
 
I Journal III finns ett inbyggt program för att skapa egna mallar och dokument som vid en 
första anblick ter sig relativt krångligt, men efter att man använt programmet ett par gånger så 
fungerar det bra och stora möjligheter finns att påverka utformningen i det man skapar. TC 
har fördefinierade mallar och dokument som är mycket enkla att skriva i och de är dynamiska, 
de ändrar sig exempelvis när texten överskrider det fördefinierade fältet eller dylikt. I PMO 
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finns även fördefinierade mallar som dock inte är lika dynamiska och expanderar ej vid för 
stor inmatning vilket gör att man kan förlora text. Detta är även ett stort problem i Journal III 
då texten "försvinner" när man skrivit in för mycket, programmet är alltså begränsat. 
 
Ekonomiskt sett vore det bäst att behålla nuvarande system vilket inte är hållbart i längden på 
grund av bristerna i programmet. Vid valet av de två nya systemen är PMO billigare då man 
inte behöver teckna nya licenser utan behåller de befintliga. I TC skulle man behöva teckna 
nya licenser men man kommer att ha en billigare årskostnad per användare (3000 kronor mot 
4900 kronor). Ser man till hårdvaran som används för systemen är de ganska snarlika, alla 
behöver en lokal dedikerad server men TC behöver även en stabil uppkoppling till en 
centralserver.  
 
Dagens journalsystem har en svaghet som gäller för samtliga system och det är 
remisshanteringen. Den måste idag skötas manuellt p.g.a. att systemen inte är kompatibla med 
varandra vilket leder till att remisser måste skickas via brev och skannas eller läggas in i 
systemen för hand. Detta tar längre tid än om man hade haft möjligheten att skicka remisser 
elektroniskt mellan systemen. TC:s stora utbredning i Stockholms län gör att det finns fler 
potentiella kommunikationsvägar vid val av detta system. 
 
Då PMO:s spridning i Sverige och framförallt i Stockholmsområdet blivit mindre än väntat så 
har tillverkarna valt att inte arbeta lika aktivt och utveckla systemet lokalt och endast lägga 
resurser på underhåll. Och SLL val att införa TC kan ha påverkat händelseutvecklingen. 
Dessutom äger CompuGroup Medical alla tre system vilket gör att de inte är fullt ekonomiskt 
beroende av PMO:s framgångar. Hade SLL valt PMO istället för TC hade kanske den rådande 
situationen sett annorlunda ut med tanke på kompatibiliteten mellan systemen. 
 
Till sist skulle vi vilja rekommendera ett byte från det nuvarande systemet Journal III till TC 
därför att vi anser att verksamheten skulle effektiviseras och gynnas av detta, eftersom 
användandet av journalsystem förenklas. Dessutom ser vi en förbättring vid 
remisshanteringen då man får ett gemensamt system med flertalet andra vårdgivare i 
Stockholmsområdet. På så sätt kan man spara in arbetstid och få fler patienter. Vid den egna 
testningen av de olika systemen fann vi att TC var enklare att använda än Journal III och 
presterade bättre i de flesta avseendena. Dock var PMO likvärdigt men faller dels på grund av 
situationen i Stockholm och dels på att utvecklingen av systemet har stannat upp från 
företagets sida. Ett byte av system kommer att kräva en viss kostnad, men vi anser att det 
kommer att bli en vinst i det långsiktiga perspektivet. En planering av implementeringen bör 
göras för att minimera förluster i tid och pengar samt effektivisera utförandet.  
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Bilaga 1 
Denna mall togs fram i syfte att försöka få lika intervjuer med användare från alla tre 
systemen. Mallen användes som utgångspunkt för intervjuerna. För att jämförelsen skulle bli 
lättare att genomföra och frågorna besvaras på ett liknande sätt. 
 
MALL FÖR INTERVJUER MED ANVÄNDARE 

• Hur fungerar tidböckerna? 
• Tycker ni att tidböckerna är lättanvända? 
• Anser ni att tidböckerna är tillräckligt justerbara efter det egna behovet?  
• Vad finns det för möjligheter att skapa egna dokument och mallar i systemet? 
• Varför vill man skapa egna mallar och dokument? 
• Hur ser journalföringen ut? 
• Fungerar den bra/dåligt? 
• Vad kostar licensen för systemet?  
• Vad kräver systemet för hårdvara? 
• Hur fungerar remisshanteringen?  
• Hur upplever ni supporten av systemet från tillverkarna? 
• Upplever ni att systemet som helhet är lättanvänt? 
• Har ni några förslag på förbättringar i systemet?  
• Vad tror du om systemets framtidsutsikter? (hållbarhet, utveckling) 



 
 

Bilaga 2  
Mallens syfte var att försöka göra alla observationer likvärdiga för att främja en enklare 
jämförelse mellan systemens olika delar.  
 
MALL FÖR EGEN GRANSKNING OCH OBSERVATION AV SYSTEMEN 

• Hur ser tidboken ut vid första anblick, lättförståelig, användarvänlig, intuitiv? 
• Kan man utforma tidboken efter egna behov? 
• Hur fungerar tidboken?  
• Hur bokas patienter?  
• Hur markeras att en patient har kommit/uteblivit?  
• Receptionsvy (översikt av patientflöde)? 

 
• Kan man skapa egna mallar? Lätt/svårt 
• Hur ser funktionen för detta ut? 
• I vilken utsträckning går det att påverka layouten? 
• Ifall det inte går att skapa egna mallar, vad är alternativen?  
• Är alternativen tillräckliga för att tillfredställa behoven?  

 
• Hur ser journalföringen ut? 
• Är den lätt att sätta sig in i? 

 
• Är systemet lättanvänt? 

 
För besvarande av frågorna testades systemen i några områden som följer nedan:  

• Skapandet av icke befintlig patient  
• Sökning av en befintlig patient  
• Granskning av tidbokens utformning och dess möjligheter att ändra den (exempelvis 

vilka olika scheman för rum, undersökningar och läkare man kan se)  
• Bokning av patienter i tidboken  
• Undersökning av hur bra helhetsbild man får över tidboken för planering och 

långsiktlig tidbokning 
• Funktioner för administrering av patientflöde 
• Remisshantering  
• Möjligheter för skapande och ändringar av mallar och dokument (brev till patienter, 

remisser, etc.)  



 
 

Bilaga 3 Bedömningsmatris 
Bedömningsmatrisen utgår främst ifrån rådande förhållanden i Stockholmsområdet något som 
kan vinkla resultatet en del. Poängsättningen är baserad på egna uppfattningar och relevant 
information om systemen. Där graderingen är sådan att ”1” anses som bäst och ”3” som 
sämst. Bedömningskriterierna är baserade på frågeställningen och företagets önskemål. 

 
Journalsystem Journal III PMO TC 

Bedömningskriterier    

Administrering av mallar och dokument 2 3 1 

Användarvänlighet 3 2 1 

Ekonomi, kostnad för system och underhåll 1 2 3 

Framtidsutsikter, livslängd, utveckling 3 2 1 

Hårdvara, servrar, datorer, o.dyl. 2 2 3 

Journalföring 3 1 2 

Remisshantering 3 3 1 

Teknisk support av enskilt system från tillverkarna 1 2 2 

Tidbokning 3 1 1 

Kommunikation mellan olika journalsystem 3 3 3 

Sammanlagt 24 21 18 



 
 

Bilaga 4 Enkät  
 
 
 
 

Enkät från KTH 
Under ett par veckor har det varit två studenter från KTH här för att skriva sin C-uppsats som 
handlar om viktiga aspekter att tänka på vid val av journalsystem. 
 
För att få underlag till denna uppsats så skulle de vilja ha svar på följande frågor. Lämna 
ifyllda enkäter till Emil eller i MTIT:s postfack senast 2011-04-29. 
 
Hur viktigt känns dessa punkter i ett journalsystem? 
Rangordna från 1 till 10, där 1 är viktigast. Fyll i den högra kolumnen. 
Administrering av mallar och dokument  

Användarvänlighet  

Ekonomi, kostnad för system och underhåll  

Framtidsutsikter, livslängd, utveckling  

Hårdvara, servrar, datorer, o dyl.  

Journalföring  

Remisshantering  

Teknisk support från tillverkarna  

Tidbokning  

Kommunikation mellan olika journalsystem  

 
Saknar ni någon aspekt i undersökningen, lägg till den här:  
 
Vi skulle vilja be er att skriva vilken yrkesgrupp ni tillhör, för att se om det finns någon 
skillnad mellan olika yrkesgrupper. 
 
YRKESGRUPP:  
 



 
 

        

BILAGA 5 
Enkätsvar         

Enkätnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Administrering 6 1 4 6 7 8 8 2 7 8 2 4 3 5 1 3 2 

Användarvänlighet 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 1 2 1 1 1 5 10 

Ekonomi 9   10 10 2 2 2 8 1 10 5 10 6 10 1 7 10 

Framtidsutsikter 10   3 9 2 1 2 5 5 2 2 6 8 6 1 8 8 

Hårdvara,  7   1 8 3 2 2 1 6 9 2 7 7 7 1 9 10 

Journalföring 5 1 3 4 3 2 3 3 9 1 2 1 4 3 1 1 2 

Remisshantering 2 1 4 3 1 1 1 4 8 5 2 3 5 4 1 2 2 

Teknisk support  3   5 7 5 1 4 1 2 7 1 8 10 8 1 10 10 

Tidbokning 4 1 5 2 1 1 1 1 3 3 1 5 2 2 1 4 2 

Kommunikation  8   6 5 2 3 2 1 4 4 5 9 9 9 1 6 10 

Yrkesgrupp Admin BMA   Reception Reception Reception Reception Läkare Med. Sekr. BMA BMA BMA BMA BMA   Admin Admin 

                  
                  

Enkätnummer 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Medel Övriga  

Administrering 6 1 8 2 5 1 10 2 9 7 2 5 3 1 5,86 4,4  

Användarvänlighet 2 1 1 1 6 1 10 1 2 1 3 1 1 1 2,86 2,5  

Ekonomi 9 1 9 1 8 10 10 5 5 10 3 7 9 3 7,93 5,6  

Framtidsutsikter 1 1 5 2 7 5 10 3 4 2 4 6 2 1 5,64 3,4  

Hårdvara,  7 1 10 2 9 5 10 4 10 9 2 8 3 3 8,07 4,4  

Journalföring 4 1 3 2 1 1 10 1 1 3 1 3 1 1 3,07 2,4  

Remisshantering 5 1 7 2 4 1 10 1 6 6 1 4 1 1 4,57 2,3  

Teknisk support  8 1 10 1 10 1 10 6 7 8 2 10 10 2 7,71 5,2  

Tidbokning 3 1 4 1 3 1 10 1 8 4 2 2 3 1 3,5 2,5  

Kommunikation  10 1 6 2 2 1 10 2 3 5 5 9 3 1 6,36 4,3  

Yrkesgrupp BMA Med. Sekr. Ssk Läkare Ssk   BMA BMA MT/IT Tekniker BMA Ssk 
Med. 
Sekr. Sekr.    

                  
  Korrekta enkätsvar som har räknats med i medel             

  

Enkätsvar som har räknats med i övriga då de har 
besvarats på fel sätt men som ändå kan ge 
information.             

  
Enkäter som har blivit uteslutna p.g.a. 
intetsägande svar              

 
Enkätens rangordningssystem är uppbyggt så att ”1” anses vara bäst och ”10” anses som sämst. Ssk står för sjuksköterska och BMA för biomedicinsk analytiker. 


