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Sammanfattning 

Föreliggande studie har utförts som ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Syftet med studien är att identifiera effekter av kunskapshantering inom 
klinisk vård samt avgöra om dessa har en positiv inverkan på kliniska arbetsflöden.  

Vårdmarknaden kan idag som helhet anses vara mycket komplex. Ny teknik och forskning gör 
att den moderna sjukvården ständigt utvecklas och blir allt mer förfinad. En konsekvens av all 
denna förändring är en växande efterfrågan av praktisk, proaktiv och omfattande hantering av 
kunskap. Introducerandet av informations- och kommunikationsteknologi tillför uppenbara 
möjligheter till effektivisering inom sjukvården. Med dessa teknologier förväntas förbättringar 
av säkerheten och kvaliteten av vården av patienter.  

Objektet för denna studie är Thoraxkliniken på Örebro Universitetssjukhus (USÖ). På kliniken 
opereras och vårdas patienter med sjukdomar i hjärta, lungor och bröstkorg. Som stöd för 
arbetsprocesser används ett datoriserat internt nätverk som verktyg för att dela och sprida 
kunskap sedan tio år tillbaka. Intressant nog har även förbättringar i klinikens resultat 
observerats under tid då detta system använts i det kliniska arbetet. 
Information och data om kliniken har inhämtats genom en serie intervjuer med läkare. För att 
tydliggöra och möjliggöra analys har facklitteratur inom ämnet Knowledge Management 
dessutom studerats.  

Resultatet av studien visar på att kunskapshanteringen på kliniken är en komplex och 
tidskrävande process som kräver struktur. Att kliniken bygger sin kunskapshantering på ett 
datorbaserat internt nätverk är därför lämpligt. Effekter av att använda detta system som 
hjälpmedel i det kliniska arbetet kan till viss del observeras. Dock är en av slutsatserna att det är 
svårt att separera inverkan av systemet på klinikens resultat. De viktigaste effekterna som kan 
identifieras är att patientsäkerheten på kliniken blir högre då denna typ av kunskapssystem 
tillämpas. En annan indirekt effekt är att kliniken får en mer meritokratisk struktur då arbetet 
baseras på kunskapssystemet. 

Majoriteten av de effekter som observerats och analyserats är av övervägande positiv karaktär. 
Slutsatsen av denna undersökning är därför att tillämpning av strategisk kunskapshantering inom 
klinisk vård har en positiv inverkan på en kliniks resultat och arbetsflöden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study has been conducted as a Bachelor Thesis at The Royal Institute of Technology in 
Stockholm, Sweden. The purpose of the thesis is to identify the effects of Knowledge 
Management in the healthcare industry and determine if they have a positive impact on clinical 
results and workflows. 
Today’s healthcare industry can be characterized as very complex. New technology and 
healthcare knowledge is continuously changing and developing the industry. A consequence of 
this change is a growing demand for practical, proactive and comprehensive methods to handle 
knowledge. Innovative information and communication systems offer opportunity to make the 
health care industry more effective. Implementation of these types of technologies is expected to 
improve the safety and quality of patient care. 
The object of this study is the Thorax Clinic at Örebro University Hospital. The clinic uses a 
computer based internal network for sharing and managing knowledge. The network system was 
implemented ten years ago. Interestingly, the clinic has reported improved results from patient 
care during these ten last years. 
The information and data used in this study has been collected through a series of interviews 
with doctors working at the clinic. Published literature on the topic Knowledge Management has 
been studied to further clarify and enable analysis. 

The results of the study are indicating that the knowledge management at the clinic is a complex 
and time consuming process requiring proper framework. Basing the process of handling 
knowledge on a computerized system is a suitable approach to this task. It is possible to identify 
effects of the knowledge management strategy in the clinical workflow. However, one 
conclusion of the thesis study is that it is hard to isolate these impacts. One of the most important 
conclusions of the thesis is that patient safety is improved by integrating the kind of system the 
clinic is using in clinical healthcare. Another important conclusion is that the integration of 
knowledge management systems in the clinical workflows tends to form a more meritocratic 
organization. 
The majority of the identified effects of the clinics knowledge management approach are positive 
for the clinic. The main conclusion of the thesis is that implementation of strategic knowledge 
management systems in clinical healthcare has a positive impact on clinical results and 
workflows. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens vårdmarknad kan som helhet kan anses vara mycket komplex. Detta beror dels på den 
mångfald av olika agenter som i dag verkar på marknaden (Maracine & Scarlat, 2009). Utöver 
detta driver ny teknik och forskning den moderna sjukvården att ständigt utvecklas och blir allt 
mer tekniskt avancerad. En konsekvens av all denna förändring är en växande efterfrågan på 
praktisk, proaktiv och omfattande hantering av kunskap inom sjukvården (Abidi, 2008). 
Det centrala antagandet inom Knowledge Management (KM) litteratur är att det är viktigt för 
organisationer att hantera kunskapen hos sin arbetskraft. Denna teori grundar sig främst i den 
övergång från industrisamhälle till kunskapssamhälle som påbörjats i slutet av 1900-talet. I och 
med denna övergång har mycket av det fysiska arbete som förknippas med industrisamhället 
ersatts av mer intellektuellt arbete. Det är i denna nya omgivning allmänt accepterat att effektiv 
kunskapshantering är förknippat med fördelar för organisationer (Hislop, 2005).  
Syftet med KM applikationer inom vården är att effektivisera tillgången och användandet av 
kunskap så att vårdgivare kan fatta effektiva beslut under behandlingsprocesser (Abidi, 2008). 
Att snabbt och effektivt identifiera relevant och användbar kunskap samt veta hur den tillämpas 
är väsentligt vid behandling av patienter (Wickramasinghe, 2009). I många fall är detta till och 
med avgörande för patienters liv eller död. Det krävs därför utarbetade metoder och strategier för 
kunskapshantering inom vården som stöd under behandlingsprocesser.  
Introducerandet av informations- och kommunikationsteknologi under de senaste tjugo åren 
tillför uppenbara möjligheter till effektivisering inom sjukvården. Dessa teknologier har gjort det 
möjligt att i mycket större utsträckning än tidigare medvetet utbyta och sprida information och 
kunskap inom stora organisationer. Implementeringen av dessa teknologier förväntas resultera i 
förbättringar av säkerheten och kvaliteten vid vårdandet av patienter. Även arbetssituationen för 
läkare samt kostnaden för vården som helhet förväntas kunna förbättras (Riaño, 2007). Det finns 
därför ett behov av att utreda hur dessa typer av KM tillämpningar kan utformas för att ge ett 
positivt bidrag till resultaten av patientbehandlingarna inom vården. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna fallstudie undersöker om de KM strategier och det system (KM-system) Thoraxkliniken 
på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) använder i sina arbetsflöden ger ett positivt bidrag till 
klinikens arbete. Kliniken har under de senaste tio- femton åren uppnått allt bättre resultat i sina 
patientbehandlingar. Under samma tidsperiod har klinikens hantering och tillämpning av 
kunskap förändrats. Det är därför intressant att undersöka hur/om dagens KM- strategi har en 
positiv inverkan på klinikens arbete. Den grundläggande frågeställningen för denna studie är 
således: 

 Ger klinikens KM- system ett positivt bidrag till klinikens arbete? 

 Vilka effekter kan identifieras från tillämpningen av KM- systemet och vilken 
inverkan har dessa på klinikens arbete? 

Förhoppningen är att studien ska belysa vikten av fungerande kunskapshantering inom modern 
vård och även vilka faktorer som är av betydelse vid implementeringen av KM- system inom 
sjukvården.  

1.3 Avgränsningar 
Fokus för denna uppsats ligger på hur den klinik som valts till objekt för studien hanterar 
kunskap. Slutsatser som dras av denna studie är därför endast högst relevanta för den utvalda 
kliniken och inte vården som helhet.  
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2. Metod 

Detta arbete utgörs av tre huvuddelar; en litteraturstudie, en empirisk studie och en analys. 
Arbetsprocessen kan karakteriseras som ett kontinuerligt samspel mellan dessa delar.  
 

 
 
Figur 1: Arbetsprocessen  
 

2.1 Litteraturstudie 
Den första delen av arbetet utgörs av en litteraturstudie. Syftet med denna studie är att skapa en 
teoretisk grund för utformningen av den empiriska delen av arbetet. Den teoretiska grunden 
används även som underlag för slutsatser vid analysen av empiriska resultat. I rapporten 
presenteras först en sammanfattning av generella teorier om kunskap och Knowledge 
Management (KM). Därefter följer ett avsnitt som redogör för KM tillämpningar inom vården. 
Insamlingen av litteratur och vetenskapliga artiklar har främst skett vid KAIST Science Library, 
samt databaser knutna till biblioteket.  
Inom KM litteratur studeras kunskapshantering generellt från två olika perspektiv; ett 
objektivistiskt och ett parktikbaserat perspektiv (Hislop, 2005). Läsaren bör notera att för denna 
fallstudie har det objektivistiska perspektivet valts som utgångspunkt. Valet motiveras med att 
detta är det dominerande perspektivet inom KM -litteraturen.  

2.2 Empiristudie 
Syftet med empiristudien är att utreda huruvida KM-system och -strategier ger ett positivt bidrag 
vid medicinsk vård och behandling. Därför har en klinik vid ett av Sveriges Universitetssjukhus 
(Thoraxkliniken vi Örebro Universitetssjukhus) valts till objekt för den empiriska studien.   
Inhämtningen av information och empiriska data har skett genom intervjuer med tre anställda på 
kliniken. De utvalda respondenterna har lång erfarenhet av både administrativt och rent 
medicinskt arbete på kliniken. Detta gör att de har en god insikt i arbetet på kliniken på både 
individnivå och organisation som helhet. Samtliga respondenter är erfarna läkare. Detta 
motiverar valet av respondenterna. 
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2.3 Begrepp 
Knowledge Management (KM) används synonymt med kunskapshantering och hantering av 
kunskap i denna rapport.  

KM-system (KMS) refererar till tekniska system som används för att hantera kunskap. KM-
system och KM teknologier används synonymt i rapporten.  

PM (Personal Message) är en benämning på den enhet kunskap och information är lagrad i inom 
det system som studerats. PM används även synonymt med vårdprogram. 
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3. Litteraturstudie 

I denna del av rapporten presenteras en sammanfattning av viktiga grundläggande KM- koncept. 
De koncept som presenteras har valts ut för att förklara både KM generellt och KM mer specifikt 
inriktad på vården. Kapitlet börjar därför med en kort genom gång av generella teorier inom KM. 
Där efter följer förklaringar av KM- teori specifikt för vården.  

3.1 Koncept och Teorier inom Knowledge Management 
Kunskap lyfts fram allt mer som en av de viktigaste resurserna inom en organisation. Hur 
organisationen hanterar och utnyttjar sin kunskap har därför blivit en central fråga inom 
organisationsteori.  
Läran om hur organisationer kan hantera sin kunskap för att effektivt uppnå sina mål kallas för 
Knowledge Management (KM). Det underliggande antagandet inom KM är att strukturerad 
hantering av kunskap resulterar i konkurrensfördelar för organisationer. Följden av detta 
antagande är att kunskapshantering inom en organisation måste betraktas som en viktig uppgift 
för dess ledning (Hislop, 2005). De flesta företag har i dag någon sorts strategi för hur de 
hanterar sin kunskap. Något enhetligt synsätt på kunskapshantering finns dock inte. 
Hislop (2005) definierar KM som en term som innefattar alla typer av medvetna initiativ till att 
organisera kunskapen hos en organisations arbetskraft. Detta kan t.ex. uppnås praktiskt med 
direkta implementeringar av digitala KM–system men också indirekt genom att påverka 
organisations kultur. Davenport & Prusak (1998) ser KM som en marknadsplats med köpare, 
säljare och mäklare. De menar att en kunskapsmarknaden fungerar precis som en marknadsplats 
för varor och tjänster där ingen vill ge bort värdefull information utan att få igen något. Valutan 
som används för ”köp” av kunskap kan vara vad som helst som värderas tillräckligt högt av 
köparen. Exempel på denna valuta är högre status, uppskattning, pengar, kunskap eller 
befordran.  Jennex (2008) diskuterar de många definitionerna och summerar dem med att säga att 
KM handlar slutligen om att förse rätt person med rätt kunskap vid den rätta tidpunkten. Han 
vidareutvecklar därefter konceptet genom att fastslå att KM sker genom en cykel där kunskapen 
anskaffas, lagras, utvärderas, sprids och tillämpas.  
De tre definitioner som här presenterats kommer att tillsammans utgöra den definition av KM 
som används för denna fallstudie:  

Knowledge management innebär alla typer av aktiviteter och processer vars mål är att sprida 
information och kunskap inom en organisation. 

Både Hislop (2005) och Jennex (2008) har relativt breda definitioner av KM som inte kan sägas 
strida mot varandra. Jennex väljer en dock en mer praktisk tolkning av KM. Davenport & Prusak 
(1998) tillför ett intressant perspektiv genom att säga att kunskap ”köps och säljs” inom 
organisationen. 
Ett grundläggande antagande inom KM är att kunskap faktiskt kan systematiseras och hanteras i 
explicit form. I vilken utsträckning detta är möjligt råder det dock delad mening om. Inom KM 
litteratur studeras epistemologi generellt från två olika perspektiv; ett objektivistiskt och ett 
parktikbaserat perspektiv. Skillnaden mellan dessa två skolor är hur de väljer att karakterisera 
kunskap samt i vilken utsträckning kunskap kan extraheras från individer och kodifieras till 
objektiv form. Kort sagt menar den praktikbaserade skolan att kunskap är ett element av 
handling och i väldigt liten utsträckning kan kodifieras och delas i explicit form. Objektivismen 
menar motsatsen, att kunskap är resultatet av en intellektuell process och kan betraktas som ett 
objekt eller en enhet. Dold kunskap hos en individ kan konverteras till explicit form och således 
överföras till andra individer. Majoriteten av KM litteratur behandlar KM utifrån det 
objektivistiska perspektivet (Hislop, 2005) vilket även är utgångspunkten för denna studie .  
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Tillämpningar av KM inom organisationer kan grovt delas in i tre aktiviteter. Grunden för KM 
processer inom det objektivistiska perspektivet är att kodifiera dold kunskap till explicit kunskap. 
Således är den första aktiviteten inom KM att (1) identifiera relevant dold kunskap och göra den 
explicit. Nästa aktivitet är att (2) samla explicit kunskap i så kallade kunskapsförråd. Dessa 
utgörs vanligen av databaser som möjliggör effektiv organisering av explicit kunskap. (3) 
Systematisering av kunskap är den tredje och sista aktiviteten inom det objektivistiska 
kunskapskonceptet. Målet är att utforma kunskapsförråden så att organisationens medlemmar har 
enkel tillgång till relevant kunskap (Jennex, 2008; Hislop, 2005). 
Davenport & Prusak (1998) identifierar tre nyckelfaktorer som ofta förhindrar flödet av 
information genom organisationen. KM -initiativ kan användas för att påverka dessa faktorer. De 
tre nyckelfaktorerna är: 

 Inkomplett information. Den information som finns i organisationen är inte tillräckligt 
komplett för att kunna anses tillförlitlig. 

 Asymmetrisk kunskapsfördelning. Organisationens funktionella delar har olika mycket 
kunskap. Ett visst mått av asymmetri måste finnas inom organisationen, men får inte vara 
för utbredd. 

 Lokal kunskap. Geografiskt skilda delar av organisationen har olika mycket kunskap. 
Avståndet innebär svårigheter med att dela information. 

Davenport & Prusak (1998) menar vidare att välfungerande hantering av kunskap inom 
organisationer bidrar till ett antal positiva effekter. Dessa effekter delas upp i direkta och 
indirekta. De direkta effekterna är beroende av specifika satsningar för att påverka 
kunskapshanteringen. Indirekta positiva effekter är resultatet av alla typer av KM -satsningar, 
oavsett form. Dessa är enligt Davenport & Prusak (1998) följande: 

 Högre moral hos medarbetarna. Anställda ser att deras expertis är värdefull för 
organisationen och vet att andra i organisationen samarbetar med dem då de behöver 
specialiserad hjälp. De känner sig därför värdefulla och blir mer nöjda med sin 
arbetssituation. 

 Bättre samstämmighet inom organisationen. En öppen atmosfär med aktivt utbyte av 
information och idéer gör att de anställda får god insyn i organisationen. 

 Rikare kunskapsbestånd. Allt utbyte av kunskap gör att organisationens totala 
kunskapsbestånd ökar. 

 Starkare meritokrati av idéer. På en öppen och välfungerande informationsmarknad 
prövas idéer och övertygelser, vilket gör att felaktigheter upptäcks på ett tidigt stadium, 
innan de kan göra skada. 

Kunskapsflöden inom organisationer är en komplex process som på många sätt kan anses svår att 
analysera och influera. Detta beror till stor del på inneboende element inom begreppet själva 
begreppet kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Kunskap är i många fall immateriell och 
svårdefinierad. För att skapa en förståelse för hur dessa element spelar in utreds begreppet 
kunskap i kapitlets följande del.  

3.2 Kunskap, Data och Information 
För att kunna föra ett djupare resonemang kring kunskapshantering måste först begreppet 
kunskap utvecklas. Kunskap skiljer sig från information och data men är relaterat till dessa båda 
begrepp. Förvirring av vad som skiljer dem åt kan leda till att KM initiativ misslyckas. 
Davenport & Prusak (1998) understryker vikten av att skilja dessa begrepp åt och använder 
följande definitioner för data, information och kunskap:  
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 Data är objektiva fakta om händelser. Data har i sig lite relevans och värde, eftersom de 
saknar sammanhang. 

 Information är ett meddelande. Precis som andra meddelanden har information en avsändare 
och en mottagare. Information har syftet att förändra hur mottagaren upplever något och till 
att påverka hennes omdöme och beteende. ”Data som gör skillnad.” (sid 3) 

 Kunskap är bredare, djupare och rikare än data och information. Detta betyder att kunskap 
är en flytande blandning av erfarenhet, värderingar, information i ett sammanhang och 
expertinsikt som gör att individen kan skapa en referensram för utvärdering och införlivning 
av ny information och erfarenheter. I organisationer kan kunskap vara lagrad i dokument och 
databaser, men även i organisatoriska rutiner, processer, tillämpningar och normer (sid 5, 
översatt) 

Dessa definitioner får även stöd av andra författare inom KM litteratur (t.ex. Jennex, 2008) och 
författaren har därför valt att använda dessa definitioner som utgångspunkt i detta arbete. 

Kunskap delas vidare in i två huvudgrupper; dold kunskap (tacit knowledge) och explicit 
kunskap (explicit knowledge). Dold kunskap är den kunskap som en individ besitter men inte 
direkt kan uttrycka explicit i form av data eller liknande medel. Dold kunskap betraktas ofta som 
ostrukturerad. Explicit kunskap kan omedelbart uttryckas med olika former av 
kunskapsrepresentationer och betraktas vanligen som strukturerad kunskap. Explicit kunskap 
betraktas även som objektiv till skillnad från dold kunskap som är subjektiv. I praktiken utgörs 
kunskap hos en individ av en blandning av dold och explicit kunskap (Jennex, 2008; Nonaka & 
Hirotaka, 1995; Hislop, 2005). 

 

Dold Kunskap Explicit Kunskap 

Går ej att utrycka i kodifierad form Kodifierbar 

Subjektiv Objektiv 

Personlig Opersonlig 

Kontext specifik Ej kontext specifik 

Svår att överföra Enkel att överföra 

Tabell 1: Skillnader mellan dold och explicit kunskap (Hislop, 2005). 

Kunskapsöverföring och skapandet av ny kunskap i en organisation sker då organisationens 
medlemmar delar dold och explicit kunskap med varandra. Nonaka och Takeuchi delar in 
kunskapsöverföring i fyra olika processer. Det är viktigt att notera att dessa processer sker 
mellan individerna i organisationen. De fyra processerna karakteriseras på följande sätt: 

 Socialisering är den process som sker då två individer utbyter erfarenheter och skapar ny 
dold kunskap. Kunskapsutbytet kan ske genom enbart observation och behöver inte alls 
ske verbalt. Den underförstådda kunskap som skapas utgörs i detta fall oftast av mentala 
tankemodeller och tekniska färdigheter. 

 Externalisering kallas den process där dold kunskap konverteras till explicit form. Den 
dolda kunskapen uttrycks i explicit form med modeller, koncept, analogier teorier och 
hypoteser. 

 Kombinering är den process där olika typer av explicit kunskap organiseras och 
systematiseras. Kombination och systematisering av explicit kunskap leder ofta till att ny 
kunskap uppkommer. Den explicita kunskapen överförs via medium som dokument, 
möten, e-mail eller telefonsamtal. 
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 Internalisering sker då explicit kunskap omvandlas till dold kunskap. Omvandlingen 
sker ofta då explicit kunskap omsätts i praktiken. 

(Nonaka & Hirotaka, 1995; Jennex, 2008) 

Kunskapskreation sker inom organisationen då de fyra kunskapsöverföringsprocesserna 
interagerar i sekvens med varandra. Den kändaste modellen av detta är skapad av Nonaka. Han 
kallar sin modell för den organisatoriska kunskapsspiralen. Modellen beskriver den dynamiska 
samverkan mellan dold och explicit kunskap inom en organisation (Nonaka & Hirotaka, 1995; 
Davenport & Prusak 1998). 
Nonaka menar att basen för organisatoriskt lärande är den dolda kunskap som återfinns hos 
organisationens medlemmar (Nonaka & Hirotaka, 1995). För att initiera en stabil lärande process 
inom organisationen måste först den dolda kunskapen mobiliseras och organiseras på 
individnivå. Därefter kan dold och explicit kunskap interagera med varandra genom de fyra 
överföringsprocesserna socialisering, externalisering, kombinering och internalisering. De fyra 
processarna samspelar sedan i sekvens med varandra vilket leder till att kunskap expanderar och 
förstärks inom organisationen. Expansionen av kunskapen illustreras i modellen med en växande 
spiral (Figur 2). 
 

 
Figur 2: Kunskapsspiralen, (Nonaka & Hirotaka, 1995).   

3.3 Digitala Knowledge Management System 
Digitala KM-System (KMS), även refererade till som Information & Communication 
Technologies (ICTs), är ett dominerande tema inom KM litteratur. Definitionen av dessa system 
är både bred och aningen svårdefinierad. Enligt Hislop (2005) kan ICTs definieras som 
teknologier som tillåter eller underlättar delande av kunskap och information. Detta är en 
väldigt bred definition som innefattar en stor mängd teknologier. Jennex (2008) beskriver KMS 
med den något snävare definitionen: system som är skapade för att underlätta upptagande, 
lagrande, återvinnande, överförande och återanvändning av kunskap. Han menar vidare att KM 
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och KMS holistiskt kombinerar organisatoriska och tekniska lösningar för att uppnå mål inom 
användandet av organisationens kunskap. Detta leder till förbättrad förmåga att fatta riktiga 
beslut både för individen och för organisationen som helhet. Davenport & Prusak (1998) säger 
att målet med KM teknologier är att göra den kunskap som anställda besitter tillgänglig för hela 
organisationen. 

Då man i dag diskuterar KMS menar man generellt KM tillämpningar med digitala och ofta IT 
baserade system. I själva verket är KMS och ICT inte mer än verktyg för att dela information 
(Hislop, 2005). En av de centrala rollerna för KM teknologier är att skapa ett förråd eller 
bibliotek av strukturerad explicit kunskap (Hislop, 2005, sid 224; Davenport & Prusak, 1998, sid 
130). Detta är i sig inte endast är förknippat med dagens digitala KMS utan har länge förkommit 
inom organisationer. Traditionella typer av kunskapsförråd kan exempelvis utgöras av 
dokumentarkiv. De digitala kunskapsförråden kan liknas med databaser innehållande data, 
information och explicit kunskap. Fördelen med KM-system baserade på dagens teknologi är 
enklare tillgång och möjlighet att dela kunskap. 
För att implementering av KMS ska bli lyckad måste hänsyn tas till organisationens kultur. Att 
endast implementera denna typ av teknologi inom en organisation ger inte upphov till att 
kunskap skapas och delas. Det krävs stöd från organisationens kultur för att teknologin ska ge 
förbättra organisationens kunskapshantering (Hislop, 2005; Davenport & Prusak, 1998). Detta är 
därför ett krav för lyckad tillämpning. 

Likväl för effektiv användning av denna typ av system med sig ett antal fördelar för 
organisationen. Jennex (2008) menar till och med att en fungerande teknisk infrastruktur som 
inkluderar nätverk, kunskapsförråd och databaser är en förutsättning för att KM -satsningar i ska 
lyckas. Den kanske mest uppenbara fördelen är att kunskap inom organisationen inte längre är 
bunden till en specifik geografisk plats eller tidpunkt. Detta tillåter information och kunskap att 
användas på det ställe och vid den tidpunkt då den behövs allra mest. Kunskapen som förts in i 
systemet blir dessutom kvar och kan vara till nytta för organisationen även då organisationens 
medlemmar byts ut. En annan förtjänst vid användningen av KMS är att organisationens 
medlemmar inte ständigt tvingas utveckla egna lösningar till problem de stöter på i det dagliga 
arbetet. I stället kan de använda färdig kunskap som finns lagrad i systemet. På så sätt slipper 
organisationer ”återuppfinna hjulet” varje gång ett problem uppstår. Denna aspekt är värdefull 
vid utbildning av ny personal. 

Inom det objektivistiska perspektivet menar man att KM-system har en betydande roll inom 
Knowledge Management processer (Hislop, 2005). Denna teori är baserad på det tidigare 
nämnda antagandet, att kunskap i stor utsträckning kan kodifieras och delas i explicit form. Att 
KM-system i stor utsträckning tillämpas inom moderna organisationer tyder på att detta 
antagande är mycket vanligt. 
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3.3 KM och Organisations-Effektivitet 
Jennex och Olfman (2002) har skapat en teoretisk modell som beskriver hur KM strategi 
tillsammans med KMS påverkar organisationers effektivitet. Effektivitet definieras här som hur 
väl organisationen utför de aktiviteter som gör den konkurrenskraftig. För att förklara hur 
effektiviteten påverkas använder Jennex & Olfman (2002) begreppen organisatoriskt lärande 
(OL) och organisatoriskt minne (OM). Tillsammans är KM, OL och OM de tre faktorer som 
påverkar en organisations effektivitet (Se figur 3). 
 

 
  
Figur 3: Illustration av Jennex  KM, OM och OL model (Jennex 2008, sid 44). 

Både KM och OM är de processer som organisationen använder sig av för att anskaffa och 
behålla kritisk kunskap. Med KM identifieras och utarbetas strategier för hur organisationen kan 
införskaffa ny kunskap. OM är det medel organisationen använder sig av för att lagra kunskap 
och information med syftet att bistå nuvarande och framtida aktiviteter. Ofta utgörs OM av 
digitala system som erbjuder sätt att strukturera och organisera kunskap och information i så 
kallade kunskapsförråd. OL är den process organisationen använder för att lära sig de aktiviteter 
som gör den konkurrensraftig. OL sker då användare utnyttjar kunskap som lagrats i OM. OL 
kan ha en positiv, negativ eller oförändrande inverkan på organisationens effektivitet 
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3.3 Knowledge Management inom sjukvården 
Organisationer inom modern sjukvård kan karakteriseras som rika på kunskap. Samtidigt kan de 
även i många fall beskrivas som fattiga i sin kunskapshantering. Dagens sjukvård upplever en 
exponentiell ökning av förståelsen för sjukdomar, nya behandlingar och ny teknologi. Problemet 
är att dessa framsteg inte skett parallellt med en utveckling av strategier och medel för att ta 
tillvara på denna nya kunskap. Ett av de vanligaste problemen är att kunskap inom 
sjukvårdssektorn ofta är ojämnt utspridd över olika medium och institutioner. Den största 
utmaningen för KM inom sjukvården är därför att integrera dessa olika kunskapsförråd så 
kunskap enkelt kan tillämpas överallt i det kliniska arbetsflödet (Abidi, 2008).   

Underutnyttjandet av kunskap inom sjukvården bidrar i värsta fall till inkorrekta kliniska beslut, 
medicinska fel, suboptimalt användande av resurser och högre kostnader (Abidi, 2008). Studier 
gjorda på sjukhus i USA och Storbritannien stödjer denna teori. The US Institute of Medicine 
publicerade år 1999 en uppmärksammad rapport som styrker antagandet. I studien uppskattas att 
upp till 98 000 patienter avlider årligen inom den amerikanska sjukvården till följd av felaktig 
behandling (Kohn & Corrigan & Donaldson, 1999). I samma studie drogs även slutsatsen att 
kunskapen om hur dessa dödsfall kunnat förhindras redan finns men i de flesta fall inte varit 
tillgänglig. 

Healthcare Knowledge Management (HKM) kan definieras som systematiskt skapande, 
utformande, operationaliserande, delande och överförande av vårdrelaterad kunskap med målet 
att förbättra kvaliteten av patientvård (Abidi, 2008). Som både forskningsområde och praktik är 
målet med HKM att systematisera tillgången och användandet av kunskap för att täcka 
kunskapsluckor inom dagens sjukvårdssystem. Introducerandet av en HKM approach inom 
sjukvården förväntas lägga grunden för högre patientsäkerhet, vårdkvalitet och 
kostnadseffektivitet. I praktiken uppnår HKM detta med tillämpningen av innovativa KM system 
som integreras i de institutionella arbetsflödena.  

Många behandlingsprocesser innefattar moment där tidig beslutsfattning är avgörande för det 
slutgiltiga resultatet. De beslut som måste fattas under diagnostisering och i 
behandlingsprocessens tidiga skeden är ofta av komplex karaktär (Abidi, 2008). De variationer 
som naturligt förekommer mellan vårdfall gör även att beslutsfattningen tenderar att bli något 
ostrukturerad. Under denna typ av förhållanden krävs tillgång till relevant information och 
kunskap. De verktyg, tekniker och teknologier som erbjuds inom KM är under dessa 
omständigheter mycket hjälpsamma (Abidi, 2008; Wickramasinghe, 2009). 
En modell för HKM har utvecklats genom projektet K4CARE (Ria˜no, 2007). Detta projekt är 
ett Europeiskt samarbete med syftet att adressera de kunskapsluckor som upplevs inom 
sjukvården genom (1) ett underliggande infra-system som utgörs av KM strategier, 
organisatoriska tillvägagångssätt och metoder för att behandla och distribuera 
kunskapscentrerade lösningar; därutöver introduceras (2) en operativ info-struktur som 
innehåller strategier för att integrera KM strategier med det kliniska arbetsflödet. I praktiken 
utgörs HKM modellen av följande aktiviteter: 

• Samla, representera, modellera och organisera kunskap inom sjukvården för att skapa 
omfattande och lättillgängliga kunskapsförråd med relevant kunskap. 

• Dela och sprida nuvarande och specifik kunskap till olika parter inom sjukvården. 

• Omsätta och använda kunskap i kliniska arbetsflöden för att erbjuda praktiskt stöd inom 
patientvård. Praktiskt stöd kan exempelvis utgöras av support vid beslut och planering av 
behandling. 
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3.4 Typer och Modaliteter av Kunskap inom vården 
Inom vården existerar det flera typer och modaliteter av kunskap. Detta gör kunskapen mer 
komplex. Kunskapen kategoriseras in i olika typer beroende på var i organisationen den 
uppkommit och var den hör hemma. Kunskapens modalitet beskriver i vilken form eller i vilket 
representationsmedel kunskapen existerar. Nedan redogörs för olika typer av kunskap och dess 
modaliteter. De olika typerna och modaliteterna är identifierade av det Europeiska HKM 
projektet K4CARE. Särskiljningen av kunskapstyper och modaliteter är nödvändig vid 
operationaliserandet av kunskap så att den kan användas i KM syften.  
Inom K4CARE identifieras åtta typer av kunskap som direkt stödjer beslutsfattning under 
kliniska arbetsflöden och vårdplanering (Wickramasinghe, 2009). Dessa presenteras i denna 
rapport för att ge läsaren en fördjupad insyn i de många variationer av kunskap som förekommer 
inom vården. Förekommande typer av kunskap kan kategoriseras enligt följande: 

• Patient kunskap; Kunskap som ger en klar bild av patientens hälsa och status. Denna typ 
av kunskap utgörs exempelvis av patientens medicinska historik. 

• Praktikbaserad Kunskap; Dold kunskap som är relaterad till det direkta utövandet 
patientvård. Denna typ av kunskap erhålls genom aktiv inlärning och är erfarenhets 
baserad. 

• Medicinsk Kunskap; Den grundläggande kunskap som behandlar teorier om medicinsk 
vård, modeller och vårdprocesser. 

• Resursbaserad Kunskap; Vetskapen om vilka resurser och verktyg som finns för 
patientbehandling och diagnostik i olika vårdmiljöer samt hur dessa kan användas. Det är 
viktigt att vårdgivare har uppdaterad kännedom om de mest effektiva medicinerna, 
behandlingsmetoderna, diagnostikverktygen, och vilka resurser som finns tillgängliga 
inom den egna organisationen. 

• Process Kunskap; Kunskap om de processer och arbetsflöden som är praxis inom den 
egna vårdinstitutionen. 

• Organisatorisk Kunskap; Kunskap om informations- och kunskapsflöden inom den egna 
organisationen. Denna typ av kunskap innefattar exempelvis kännedom om 
beslutsfattnings hierarki, vem som rapporterar till vem, hur team inom organisationen är 
uppbyggda och vilka som är ansvariga för olika aktiviteter. Hur kunskap erhålls och delas 
inom organisationen är även av stor vikt. Organisatorisk kunskap är mycket viktigt då 
KM strategier tillämpas inom vårdorganisationer. 

• Relationskunskap; Kunskapen om hur den sociala strukturen som finns inom 
organisationen påverkar kunskapsflöden.  

• Mät-Kunskap; Kunskapen om hur man mäter resultatet av olika vårdprocesser. Denna typ 
av kunskap bidrar till ökad kontroll av vårdprocesser. Kännedom om vilka faktorer som 
bidrar till goda resultat gör att vårdgivare fokuserar på rätt saker under 
behandlingsprocesser. 

De olika typerna av kunskap uttrycks i ett spektrum av olika kunskapsmodaliteter. K4CARE 
identifierar även nio olika typer av modaliteter för kunskap inom sjukvården.  

• Dold Kunskap hos de som praktiskt utövar sjukvård. Den dolda kunskapen yttrar sig i 
form av problemlösningsförmåga, bedömningsförmåga och intuition. 

• Explicit Kunskap i form av vetenskaplig medicinsk litteratur, fallstudier och riktlinjer för 
patientbehandling. 

•  Kliniska erfarenheter och erfarenhetsbaserade lärdomar. 

• Samarbetsprojekt och gruppbaserad problemlösning. 
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• Verksamhetspolicy 
•  Utbildningsresurser i form av medicinskt utbildningsmaterial för vårdgivare och 

patienter. 
• Regler för beslutsstöd erhållna från experter inom olika områden eller härledda från 

studier av data lagrade i kunskapsreservoarer. 
• Social Kunskap i form av social praxis inom kollektiva grupper och deras 

kommunikationsvanor samt intresse för enskilda individers expertis inom olika områden. 
Mängden typer och modaliteter av kunskap visar på komplexiteten av kunskapshantering inom 
vården. De verktyg, tekniker och teknologier som erbjuds inom KM är under dessa 
omständigheter mycket hjälpsamma (Abidi, 2008; Wickramasinghe, 2009). 
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4 Resultat av Empiri 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av resultaten från den empiriska studien av 
thoraxkliniken på Örebro Universitetssjukhus. Avsnittet börjar med en presentation av det KM -
system som kliniken använder sig av i det dagliga arbetet. Därefter följer en sammanfattning av 
de tre separata intervjuer som genomförts med anställda på kliniken. De respondenter som 
intervjuats benämns här som A, B och C. 

4.1 Introduktion 
Objektet för denna kvalitativa studie är Thoraxkliniken på universitetssjukhuset i Örebro. På 
kliniken opereras och vårdas patienter med sjukdomar i hjärta, lungor och bröstkorg. Omkring 
1250 operationer genomförs årligen på kliniken. Organisationen har cirka 150 anställda varav 18 
är läkare. Kliniken består av en operationsavdelning, vårdavdelning, intensivvårdsavdelning, 
läkargrupp samt en administrativ enhet (se Bilaga 2.). 

De tre läkare som intervjuats har en lång och gedigen erfarenhet av läkaryrket men även 
erfarenhet av administrativt och ledande arbete inom vården. Samtliga läkare har jobbat på 
kliniken sedan flera år tillbaka. 
Läkare A är överläkare i thoraxkirurgi och verksamhetschef på kliniken.  

Läkare B är överläkare i narkos- och intensivvård på thoraxkliniken på universitetssjukhuset. 
Hon har även arbetat som områdeschef under en tid och då jobbat med arbete av mer 
administrativ karaktär. I dag jobbar hon dock mest med behandling av patienter i vårdprocessens 
olika stadier. Exempel är behandlingar av patienter före, under och efter operation samt 
intensivvård och efterbehandling av patienter. 
Läkare C är narkosläkare och biträdande verksamhetschef på kliniken. Hälften av arbetstiden 
består av kliniskt arbete och andra hälften består av mer administrativt arbete. 
Under denna studie har en av läkarna på kliniken (Läkare A) fungerat som kontaktperson. Denne 
har bidragit med synpunkter, idéer och information i vid fler tillfällen än de andra 
respondenterna. De två andra läkare som tagit del i studien har endast blivit intervjuade efter den 
mall som ligger med som bilaga i rapporten (Bilaga 1.). 

4.2 Klinikens KM-System 
Thoraxkliniken på USÖ baserar sin verksamhet på ett internt KMS system. Systemet utgörs av 
ett digitalt kunskapsbibliotek där explicita kunskapsbärande enheter utgörs av vårdprogram i PM 
form. Dessa PM innehåller instruktioner och kunskap för specifika behandlingsmetoder. Även 
administrativ kunskap lagras och sprids på kliniken via det interna systemet. Den kunskap som 
finns representerad i databasen tillämpas kontinuerligt under behandlingsprocesser och 
arbetsflöden inom kliniken. Alla som är anställda på kliniken har tillgång till databasen. 
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Det som gemensamt karakteriserar den vårdrelaterade kunskapen i systemet är att den baseras på 
så kallad Evidence Based Medicine (EBS). Detta innebär att all kunskap som lagras i 
kunskapsbiblioteket måste bygga på vetenskapligt framtagna fakta. Kunskap i databasen tillförs 
eller ändras via tre olika kanaler. Riktlinjer och ny kunskap tillförs strukturerat både inifrån och 
utifrån kliniken. Att ständigt tillföra systemet aktuell och relevant kunskap är en förutsättning för 
att kunna erbjuda kvalitativ vård och ingår därför i klinikens strategi. 

 
Figur 4: Flöden av kunskap som påverkar databasens innehåll. 

För att insamla kunskap utanför kliniken skickas anställda fortlöpande till medicinska kongresser 
där nya behandlingsmetoder presenteras. Det som behandlas under kongressen sammanfattas i en 
rapport och förs därefter tillbaka till kliniken. Rapporten utgör sedan underlaget för diskussion 
om vilken kunskap som ska tas upp i klinikens arbetsflöden. Om innehållet anses kunna bidra till 
förbättrat arbete utses en ansvarig som utreder ärendet och presenterar ett PM. Efter att ha blivit 
godkänt av klinikens ledning lagras detta PM i systemet och blir praxis för den aktuella 
vårdprocessen. Kunskap insamlas även utifrån organisationen via kontinuerlig bevakning 
vetenskapliga artiklar vilka behandlas på liknande sätt.  

Systemet tillförs kunskap inifrån organisationen via granskning av det egna arbetet. Ett viktigt 
verktyg i den egna granskningen är datasystemet CARAT som kliniken använder sig av parallellt 
med kunskapssystemet. CARAT är ett datasystem där patientdata både före och efter 
behandlingar lagras. Genom att ständigt bokföra dessa data kan mönster observeras som 
indikerar vilka behandlingsmetoder som bör ses över. Då en behandlingsmetod uppdateras görs 
en utredning som resulterar i att det gamla vårdprogrammet redigeras eller ersätts. Det register 
som skapas med CARAT är ett samarbete mellan Sveriges samtliga thoraxkliniker. 
Den tredje kanalen som påverkar kunskapen i systemet är kopplad till de beslut som fattas av 
socialstyrelsen. Socialstyrelsen är den svenska myndighet som samlar in, sammanställer, 
analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap samt 
utövar tillsyn för att se till att normerna följs inom svensk sjukvård. Med jämna mellanrum 
presenterar Socialstyrelsen nya direktiv som måste följas. Nya direktiv kan innebära att 
vårdprogram i systemet måste redigeras eller förnyas. 

Klinikens  
Arbetsflöden 

Extern Kunskap 
(kongresser, artiklar, 

forskning, utredningar) 

Regler och Normer 
(socialstyrelsen, 

lagstiftning) 

Intern Databas för 
Kunskap 
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De PM som lagras i systemet kan skapas av alla som arbetar på kliniken. Då ett nytt PM ska 
föras in i systemet måste det först signeras av dess författare och sedan godkännas och signeras 
av klinikchefen. Först därefter kan kunskapen lagras i databasen. Då ett PM väl förts in i 
systemet fungerar det som den officiella instruktionen till hur ett specifikt patientfall ska 
behandlas. Det innebär att så länge denna instruktion följs är det kliniken och klinikchefen som 
är ansvarig för behandlingens resultat. 
Det interna KM-systemet används kontinuerligt under behandlingen av patienter. De anställda på 
kliniken har god tillgång till systemet och tillämpar det i de olika skedena av patienters 
behandlingsprocesser. Med andra ord tillämpas systemet under de dagliga ronderna lika väl som 
under operation eller planering av vård. Systemet nås via datorer kopplade till det interna 
nätverket. Alla som är anställda på kliniken, doktorer så väl som sjuksystrar, har samma tillgång 
till den kunskap som finns lagrad i systemet. 

4.2 KMS Påverkan på Kliniskt Arbete 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av respondenternas syn på hur klinikens KMS 
påverkar arbetet. Författaren har här valt att presentera de resultat som tydligast framträtt under 
de intervjuer som genomförts inom studien. Varje läkare har intervjuats separat och under 
liknande förhållanden, med undantag för läkare A som intervjuats vid ytterligare tillfällen. 
Samtliga intervjuer har varit av relativt öppen karaktär där respondenter tillåtits svara och 
utveckla sina tankar fritt. Mallen som legat till underlag för intervjuerna finns med i Bilaga 1. 
Resultaten sammanfattas i tabell i slutet av detta avsnitt (Tabell 2). 
Till och börja med kan det konstateras att klinikens KMS används av i stort sett alla på kliniken. 
Såväl erfarna vårdgivare som de med mindre erfarenhet tillämpar den kodifierade kunskapen i 
sitt dagliga arbete. Generellt sett använder sig dock anställda med mycket erfarenhet något 
mindre av klinikens KMS. 
Samtliga respondenter framhåller att det finns övervägande positiva aspekter med det nya 
kunskapssystemet jämfört med det gamla. Innan det system som i dag används togs i bruk 
lagrade kliniken kunskap i form av fysiska dokument. Dokumenten lagrades i pärmar som 
utgjorde ett fysiskt bibliotek av kodifierad kunskap. I dag är så gott som all kunskap kodifierad 
och i digitalform.  

Den dominerande åsikten hos samtliga respondenter är även att det nätverksbaserade systemet 
gjort kunskap mer lättillgänglig. Detta ökar benägenheten att tillämpa den kodifierade kunskapen 
inom behandlingsprocesser. Det i sin tur gör att vården generellt blir säkrare eftersom den 
kunskap som finns i systemet utgörs av vetenskapligt utarbetade vårdprogram. Med andra ord 
tillämpas dokumenterat adekvat kunskap i större utsträckningen då systemet integreras i 
klinikens arbetsflöden. 

Både A och B understryker att den process som sker då kunskap kodifieras är nyttig för kliniken. 
Då kunskap och information utreds och utforskas, för att senare kodifieras, sker utbyte av 
kunskap mellan klinikens anställda. Processen uppmärksammas även av anställda som inte direkt 
är involverade. 

Den kunskap som vi för in i det interna kunskapsbiblioteket är inte alltid det viktiga i sig, ofta 
skapar själva processen då kunskap kodifieras ökad medvetenhet och ny kunskap hos anställda. 

[A] 
Under de senaste fem till tio åren har kliniken noterat förbättrade resultat av patientbehandlingar. 
Samtidigt som denna förbättring skett har kliniken gått över till att i större utsträckning använda 
sitt KMS i kliniska arbetsflöden. Alla respondenter är övertygade om att den ökade 
tillämpningen KMS har någon form av positiv inverkan på klinikens resultat. Dock medger de 
alla att det är väldigt svårt att definiera vilken inverkan systemet egentligen har. Att det är svårt 
att avgöra inverkan anses beror på att vårdarbetet som helhet är så pass komplext. Det finns helt 
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enkelt för många variabler som påverkar resultatet för att en enskild variabels inverkan enkelt 
ska kunna identifieras. 
Läkare C framhåller att en indirekt effekt av att kunskap blivit mer lättillgänglig är en ökad grad 
av meritokrati på kliniken. Förr tenderade strukturen på kliniken att vara mer hierarkisk. 
Dominans och position hos anställda spelade då i större utsträckning in vid beslutsfattning på 
kliniken. Under dagens förhållanden har alla anställda samma tillgång till information och 
kunskap vilket gör att beslut i större utsträckning grundar sig på kunskap istället för ställning 
inom organisationen. 
A påpekar att användningen av systemet gjort uppföljning och utvärdering av klinikens arbete 
lättare. Eftersom att det finns explicit uttryckta riktlinjer för behandlingar blir det enklare att 
identifiera och analysera avvikelser i de faktiska behandlingsförloppen. Det blir därför lättare att 
utvärdera och förbättra klinikens aktiviteter. Verksamhetschefens roll är att leda och motivera de 
anställda på kliniken att jobba efter de vetenskapligt framtagna riktlinjerna. 

Att arbeta efter denna typ av system ser jag som kärnan i hur en bra klinik eller organisation 
fungerar. 

[A] 
I tabellen nedan (Tabell 2) presenteras en sammanfattning av vilka effekter respondenterna anser 
att klinikens KMS har på klinikens arbete. För att lättare kunna resonera kring KM- systemets 
inverkan har effekter delats upp i direkta fördelar, indirekta fördelar och problem. Direkta 
fördelar är de positiva följder som kan observeras som en direkt följd av en process där systemet 
tillämpas. Exempelvis är ökad tillgång till kunskap en direkt effekt av systemets tillämpning i 
arbetsflöden. Indirekta fördelar är de positiva effekter som kan karakteriseras som resultatet av 
två eller flera direkta fördelar. Problem är observerade effekter som tros ha en negativ inverkan 
på arbetet på klinikens arbete. Det bör nämnas redan här att betydligt fler fördelar än problem 
observerats under studien. 
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Effekter Läkare 
 A 

Läkare  
B 

Läkare  
C 

 

Direkta 
fördelar 

 Införandet av ny 
kunskap höjer 
kunskapsnivån för alla 
inblandade 

 

 

 Införandet av ny 
kunskap höjer 
kunskapsnivån för alla 
inblandade 

 Förbättrad tillgång till 
kunskap 

 

 Förbättrad tillgång till 
kunskap 

 

 

 

Indirekta 
fördelar 

 Ökad patientsäkerhet 

 Enhetligt 
behandlingssätt, jämnare 
kvalitet 

 Underlättar 
utvärderingen av det 
egna arbetet 

 Underlättar 
introducerandet av ny 
teknik och 
behandlingsmetoder 
(mindre oro) 

 Ökad patientsäkerhet 

 Höjer medvetenhet och 
lägsta kunskapsnivån 
generellt på kliniken 

 

 

 Ökad patientsäkerhet 
 Enhetligt 

behandlingssätt, 
jämnare kvalitet 

 Ökad grad av 
meritokrati på kliniken 

 
 
 

 

Problem 

 Vid tillfällen saknas 
resurser för att 
underhålla systemet 

 Kodifiering kräver 
färdigheter som inte alla 
har 

 Skapar i vissa fall oro 
bland anställda 

 

 Skapar i vissa fall oro 
bland anställda 

 Felaktiga PM som 
publiceras kan få stora 
konsekvenser 

 
 

 

Tabell 2: En sammanfattning av effekter av kliniken KMS. 
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5. Diskussion 

Resultaten av den empiriska studien visar på att det KMS-system som kliniken använder sig av 
har övervägande positiv inverkan på klinikens arbete. De negativa effekter som observerats är 
både färre och har mindre effekt på klinikens resultat, enligt studiens samtliga respondenter.  

Av empirin framgår att det även anställda på Thoraxkliniken ser KMS som en mycket naturlig 
del av vårdarbetet. Det påpekas att det till och med är svårt att tänka sig att arbetet på kliniken 
kan utformas på annat sätt. Detta kan anses vara en följd av hur modernt vårdarbete i dag ser ut. 
Då yrkesrelaterad kunskap inom dagens vårdindustri ständigt tillkommer och förändras krävs 
den typ av verktyg som KMS erbjuder för att effektivt arbete i praktiken ska kunna utföras. Det 
ligger helt enkelt i vårdyrkets natur att ständigt ha enkel tillgång till stora mängder kunskap och 
information. Därför finns en inneboende efterfrågan på strategi och metoder för att hantera stora 
mängder kunskap. Att tillämpa denna typ av kunskapssystem kan ses som ett svar på denna 
efterfrågan. 
Ett viktigt resultat av studien är att samtidigt som klinikens KMS är en påtaglig faktor i det 
dagliga arbetet på kliniken är det svårt att tydligt urskilja inverkan denna variabel har på 
klinikens resultat. Detta kan dels bero på att just tillämpning av fallspecifik kunskap är en så pass 
naturlig del av vårdyrket. Med andra ord, det finns inget annat arbetssätt att i praktiken jämföra 
med.  Men framförallt ligger svårigheten att identifiera inverkan av KMS troligen i att resultat 
inom vård styrs av en mångfald olika integrerade faktorer (personal, ekonomiska resurser, 
utrustning, sjukhusstandard etc.). Trots denna svårighet pekar studiens resultat på att klinikens 
KMS har en viss positiv inverkan på resultaten av arbetet på kliniken.  
Precis som i litteraturen framgår det av empirin att ett visst mått tid måste avsättas för att 
underhålla och uppdatera systemet. Samtliga respondenter ser dock detta som en mycket nyttig 
aktivitet för kliniken som helhet. Framförallt processen som sker då ny kunskap förs in i 
systemet utpekas som värdefull då den involverar samarbete mellan flera olika kunskapsagenter 
(olika typer av läkare, sjuksystrar etc.). En av respondenten anser till och med att denna process 
är kanske den viktigaste och mest lärorika delen i hela klinikens kunskapshantering. Att denna 
process är av nytta för organisationen stöds av Davenport & Prusak (1998) som menar att allt 
utbyte av kunskap gör att organisationens totala kunskapsbestånd ökar. Samma författare menar 
även att organisationer där KM är en del av allas jobb ofta är framgångsrika (Davenport & 
Prusak, 1998, sid 107). Således kan det konstateras att införandet och underhållandet av kunskap 
i systemet är en process som är värdefull för kliniken. 

Den empiriska studien tyder på att klinikens kunskapshantering förändrats då det digitala interna 
kunskapssystemet blev praxis att tillämpa under vårdprocesser. Från intervjuerna framgår tydligt 
att den kunskap och information som tillämpas i arbetsflöden numera i större utsträckning 
inhämtas från dagens interna nätverk. Detta bör sannolikt resultera i högre kvalitet av den vård 
som ges på kliniken eftersom att den kunskap som tillämpas i större utsträckning är kontrollerad 
mot vetenskapligt fastställda vårdprogram. Dagens system innebär alltså en högre grad av 
tillämpning av dokumenterat adekvat kunskap och information. Detta måste anses vara en positiv 
följd av klinikens KMS-system. 

Ett av de initiala antagandena för studien var att respondenterna skulle uppleva en stor skillnad 
mellan att arbeta med ett datorbaserat KMS och ett ickedatoriserat system. Då KMS diskuteras 
och exemplifieras inom litteraturen framstår kontrasten mellan före och efter implementering av 
datoriserade KMS i organisationer som tydlig. Efter intervjuerna framgår det dock att den 
upplevda skillnaden var något mindre än väntat. Arbetet på kliniken tycks ha varit av samma 
karaktär även innan dagens KMS implementerades. Även detta kan kanske förklaras med att det 
ligger i vårdarbetets natur att basera vårdarbete på tillgång till systematiserad kunskap. Den 
upplevda skillnaden är framförallt, som tidigare påpekats, att explicit information i allt större 
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utsträckning tillämpas i arbetet på kliniken. Detta beror framförallt på att tillgången till explicit 
information blivit bättre. Med andra ord är det lättare och går snabbare att hitta relevant 
information med hjälp av det datorbaserade kunskapssystemet. 

En indirekt effekt av att kunskap blivit mer lättillgänglig är en ökad grad av meritokrati på 
kliniken. Förr tenderade strukturen på kliniken att vara mer hierarkisk. Dominans och position 
hos anställda spelade då i större utsträckning in vid beslutsfattning på kliniken. Under dagens 
förhållanden har alla anställda samma tillgång till information och kunskap vilket gör att beslut 
grundar sig på kunskap istället för ställning inom organisationen. Enligt Davenport & Prusak 
(1998) är en meritokrati en indirekt effekt av en välfungerande kunskapsmarknad. Detta bör 
således sannolikt vara en indikator på att kunskapsmarknaden på kliniken fungerar väl.  
Från intervjuerna antyds att trots en övervägande positiv inställning till klinikens KMS finns 
även vissa tendenser bland anställda till missnöje. Den kritik som framförs handlar om att det 
nuvarande arbetssättet avviker från den traditionella utformningen av vårdyrket där kunskap allra 
främst fanns hos individer. Denna typ av kritik mot KMS inom organisationer behandlas bland 
annat av Hislop (2005). Han menar att denna typ av motstånd är grundad i en rädsla hos 
individen att förlora sitt värde för organisationen. Att ta hänsyn till kulturella faktorer som dessa 
är viktigt för att framgångsrik tillämpning av KMS inom organisationer.  

Sammanfattningsvis är de effekter klinikens KMS-system har på klinikens arbete av 
övervägande positiv natur. Negativa effekter är både färre och har betydligt mindre inverkan på 
klinikens arbete, enligt studiens samtliga respondenter. Den viktigaste slutsatsen av den 
empiriska studien blir därför att klinikens KMS-system ger ett positivt bidrag till klinikens 
arbete. 

5.1 Diskussion av metod 
Den empiriska delen av studien bygger på subjektiva intervjuer. Respondenten innebär här en 
källa till mätfel vilket främst beror på dennes inställning i allmänhet och till undersökningen. 
Intervjuaren tenderar även att påverka respondenten vilket är det som kallas intervjuareffekt. 
Förutom de intervjuer som följer den framtagna mallen (Bilaga 1.) har ytterligare intervjuer av 
mer informell karaktär utförts. Intervjuareffekten har troligen spelat in mer i dessa fall. 
Detta är en kvalitativ studie där ett fåtal informanter valts ut för insamling av empiriska resultat. 
Ett intressant komplement till denna studie skulle vara en undersökning riktad mot en betydligt 
bredare grupp. Utöver att undersöka hur klinikens KM-system används av läkare skulle det även 
vara av intresse att närmare utreda hur andra anställda tillämpar och förhåller sig till systemet. 
Ett sådant komplement skulle kunna reducera eventuella felkällor som orsakats på grund av 
subjektivitet hos respondenterna. 
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6. Slutsatser och förslag till förbättring 

6.1 Slutsatser 
I denna sista del av rapporten presenteras ett antal slutsatser med syfte att försöka besvara den 
initiala frågeställningen: ger de KM strategier och det KM-system som Thoraxkliniken på 
Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) använder i sina arbetsflöden ett positivt bidrag till 
klinikens arbete? Därutöver presenteras även de frågor författaren anser skulle vara intressanta 
att gå vidare med. 
En första slutsats efter att ha studerat kunskapshanteringen på Thoraxkliniken är att det är 
mycket svårt att precis avgöra vilken effekt det har på klinikens resultat. Att 
kunskapshanteringen via klinikens KMS har en positiv inverkan på kvaliteten av klinikens arbete 
framgår dock tydligt. Den positiva påverkan indikeras av identifierade positiva direkta och 
indirekta effekter. Identifierade processer med tydligast direkta effekter som har en positiv 
inverkan på klinikens arbete är: 

 Identifiering och kodifiering av kunskap. Processen refererar till den aktivitet som sker 
i samband med införsel eller redigering av kunskapen i klinikens KM-system. Denna 
process höjer framförallt kunskapsnivån för alla som på något sätt deltar i arbetet. 
 

 Ökad tillämpning av klinikens kodifierade kunskap i det kliniska arbetet. Då den 
kodifierade kunskapen är mer lättillgänglig tillämpas den i större utsträckning i det 
kliniska arbetet. Att i större utsträckning tillämpa dokumenterat lämplig kunskap ökar 
sannolikheten för lyckade behandlingar.  

Effekter av indirekt karaktär är resultatet av de direkta effekterna då dessa samverkar fortplantar 
sig genom organisationen. Den främsta indirekta effekten av att tillämpa klinikens KMS i det 
kliniska arbetet är att patientsäkerheten ökar. Ökad patientsäkerhet har med största sannolikhet 
en positiv inverkan på klinikens resultat (t.ex. fler lyckade operationer) som rapporteras ha 
förbättrats under de tio senaste åren. 

En annan indirekt effekt av att tillämpa KMS i arbetet är att kliniken får en mer meritokratisk 
struktur. I praktiken innebär detta att beslut inom vårdprocesser i större utsträckning grundar sig 
på kunskap än på auktoritet. En ökad grad av meritokrati är dessutom en indikation av en 
välfungerande kunskapsmarknad (Davenport & Prusak, 1998). 

De identifierade effekter som dagens KMS har på klinikens kliniska arbete är övervägande av 
positiv karaktär. Slutsatsen är därför att tillämpning av KMS i klinikens kliniska arbetsflöden är 
en positivt bidragande faktor. Till vilken grad denna faktor påverkar klinikens resultat blir dock 
obesvarat. Svaret på den initiala frågeställningen blir därför: Ja, klinikens tillämpning av KMS är 
en positivt bidragande faktor till arbetet på kliniken. 

6.2 Förslag till förbättring 
De problem som identifierats med att tillämpa KM i det kliniska arbetsflödet är relaterade till att 
på något sätt underhålla själva systemet. Ett problem som ibland uppstår är att kvaliteten och 
pedagogiken i ett kodifierat vårdprogram varierar. Detta beror på att anställda har varierande 
färdigheter då det kommer till att kodifiera och presentera kunskap. Att färdigheter varierar 
mellan anställda är fullt naturligt då beskrivningen av vårdyrket i regel inte fäster någon vikt vid 
att kodifiera kunskap. 

Ett förslag till förbättring är att anställa personal vars roll är att serva klinikens system för 
kunskapshantering. Att alla anställda inom en organisation är delaktiga i kunskapshanteringen 
har fördelar för organisationen. Dock innebär det ytterligare fördelar att ha personal som enbart 
fokuserar på frågor gällande kodifiering av kunskap och kunskapshantering (Davenport & 
Prusak, 1998).   
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Bilaga 1. Underlag för intervju 

Samtliga intervjuer har genomförts i relativ öppen form där både respondent och intervjuare 
tillåtits svara och utveckla tankegångar fritt. Frågorna nedan utgör endast ett underlag för 
intervjun. 

1) Beskriv kort klinikens verksamhet. 

2) Beskriv hur organisationen ser ut. 

3) Berätta kort om din karriär inom sjukvården. Vilken arbetsposition har du i dag? Vilka 
arbetsuppgifter har du? 

4) Berätta hur du uppfattar klinikens system för kunskapshantering. Hur tillämpas det i 
klinikens arbetsflöden? Vad är dina erfarenheter? 

5) Vilka på kliniken tillämpar systemet? 

6) Hur tillämpar du personligen klinikens kunskapssystem? 

7) Hur upplever du övergången från ett analogt system för kunskapshantering till ett digitalt 
nätverksbaserat system? Vilka förändringar har skett inom organisationen på grund av 
denna övergång? 

8) Vilka är de direkta nackdelarna respektive fördelarna med dagens KMS? 

9) Vilken inverkan har systemet på kliniken som helhet? 

10)  Hur underhålls kunskapen i systemet? Hur uppdateras och införs ny kunskap? 

11)  Hur administreras själva kunskapssystemet? 
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Bilaga 2. Organisationsschema: Kliniken   

 

 


