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Abstract 

 I 

Abstract 
A well-functioning interaction between Human-Technology-Organization (HTO) has 
proven important for a high system performance. In complex systems as healthcare 
it’s a great challenge to get these components to interact to give patients a good and 
safe treatment. When new technologies are introduced at a hospital it poses a chal-
lenge for both healthcare professionals and for the organization.  
 
The purpose of the thesis was to examine how the system performance and its impact 
on the patient safety have been affected by the new EMR system TakeCare – specifi-
cally at Södersjukhuset in Stockholms läns landsting. The questions examined were 
how the new EMR system has affected the conditions for the personnel to do their 
work, how the organizational conditions have affected the interactions with the new 
EMR system, how the personnel have handled the situations where the system has not 
being compatible with their work and also which consequences the interactions be-
tween Human-Technology-Organization has for patient safety. 
 
Interviews were held with two nurses, a hospital manager, a medical secretary and a 
doctor at Södersjukhuset. The system was demonstrated by one of the nurses. Existing 
documentation found on the websites of Stockholms läns landsting and 
Södersjukhuset were studied and summarized to answer the questions posed in the 
thesis.  
 
Both positive and negative effects on system performance and patient safety were 
found after the introduction of the new EMR. The negative effects seem to depend on 
how the system is designed, how it was implemented and how the system mismatch 
with the working practices of the staff. Good and bad things were found regarding 
how efficient and useful the system is and what impact the EMR has on the risk of 
making mistakes. Both staff and the existing documentation named more advantages 
then disadvantages with the new EMR seen from a patient safety perspective.  
 
Key words 
Human-Technology-Organization, EMR, Patient safety, system performance, working 
practices. 
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Sammanfattning 
En väl fungerande interaktion mellan Människa-Teknik-Organinsation (MTO) har 
visat sig vara viktig för en hög systemprestanda. Inom komplexa system som sjukvår-
den är det en stor utmaning att få dessa komponenter att interagera väl för att patien-
terna ska få en god och säker vård. När ny teknik införs på ett sjukhus innebär det 
utmaningar både för sjukvårdspersonal och för arbetsorganisation.  
 

Syftet var att undersöka hur systemprestandan och dess inverkan på patientsäkerheten 
har påverkats av införandet av det IT-baserade journalsystemet TakeCare vid en öp-
penvårdsverksamhet på Södersjukhuset i Stockholms läns landsting. Frågorna som 
undersöktes var hur det nya journalsystemet har påverkat förutsättningarna för perso-
nalen att utföra sitt arbete, hur de arbetsorganisatoriska förutsättningarna har inverkat 
på interaktionen med det nya journalsystemet, hur personalen har hanterat de situatio-
ner då journalsystemet inte är kompatibelt med deras arbetssätt samt vilka konsekven-
ser interaktionen mellan människa, teknik och organisation får för patientsäkerheten. 
 
Intervjuer med två sjuksköterskor, en chef, en medicinsk sekreterare och en läkare 
samt en observation av en genomgång av systemet tillsammans med en sjuksköterska 
genomfördes. Befintlig dokumentation från Stockholms Läns Landstings samt Söder-
sjukhusets hemsidor studerades och material som besvarade frågeställningarna sam-
manfattades.  
 
Både positiva och negativa effekter på systemprestanda och patientsäkerhet noterades 
efter införandet av det nya journalsystemet. De negativa effekterna förefaller bero på 
hur systemet är utformat, hur systemet implementerades, samt att systemet inte stäm-
mer överens med personalens arbetsätt. Bra och dåliga saker framkom gällande hur 
användbart och effektivt systemet är samt hur journalsystemet påverkar risken att göra 
fel. Både personalen och den befintliga dokumentationen tog upp fler fördelar än 
nackdelar med journalsystemet sett ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
 
Nyckelord 
Människa-Teknik-Organisation, Journalsystem, Patientsäkerhet, Systemprestanda, 
Arbetssätt. 
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Förord 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka de som har hjälpt oss i arbetet med vår uppsats. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra informanter. Tack för att ni tog er 
tid för intervjuerna och delade med er av era åsikter och tankar. Ett extra tack till mot-
tagningschefen som hjälpte till att rekrytera deltagare, ordna tider för intervjuerna 
samt boka lokaler. 
 
Vi vill också tacka Ulla Frisk och Anna Nergårdh på Södersjukhuset som i inledning-
en av vårt arbete satte sig ner och diskuterade hur vi skulle kunna genomföra vårt ar-
bete på Södersjukhuset. Tack för att ni tog er tid och att vi fick genomföra studien hos 
er. 
 
Tack till Johan Sanne som delade med sig av sina erfarenheter från sina egna studier 
från Södersjukhuset, och hjälpte oss att hitta en bättre vinkling för vårt projekt. 
 
Vår handledare Anette Karltun har ägnat många timmar till att diskutera uppsatsen 
med oss. Tack för alla värdefulla råd du har gett oss. 
 
Slutligen vill vi också tacka våra familjer för all uppmuntran och stöd de har gett oss 
under arbetet med uppsatsen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Europeiska Unionen (EU) pågår ett projekt om kvalitet och patientsäkerhet i 
vården kallat QUASER - Quality and Safety in European Union Hospitals. Det över-
gripande syftet med projektet är att undersöka relationer mellan organisatoriska och 
kulturella egenskaper men även interaktionen med tekniska system och hur dessa på-
verkar kvaliteten på hälso- och sjukvård. Projektets resultat kommer att ligga till 
grund för två evidensbaserade dokument för europeisk sjukvård; en kvalitets- och 
säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus 
(Robert et al 2011). 
 
Inom ramen för magisterutbildningen i Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation 
har vi i föreliggande studie inspirerats av ansatsen i detta EU-projekt genom vår hand-
ledare Anette Karltun som också är en av forskarna i projektet. En väl fungerande 
interaktion mellan människa, teknik och organisation (MTO) har visat sig alltmer be-
tydelsefull för hög systemprestanda (Karltun 2007). Inom komplexa system som sjuk-
vården är det en stor utmaning att få systemkomponenterna M-T-O att interagera så 
att patienterna får en så högkvalitativ och säker vård som möjligt (Robert et al 2011). 
När ny teknik införs inom sjukvårdsystemet, t ex i form av IT-baserade journalsystem 
innebär det utmaningar för såväl sjukvårdspersonal som arbetsorganisationen på ett 
sjukhus (Holden 2011, Holden et al 2011, Yang et al 2012).  
 
TakeCare är ett IT-system som används i Stockholms Läns Landsting och som ersät-
ter flera tidigare system. Patientjournaler, remisser samt patientadministration såsom 
fakturering och bokning av lokaler eller patienter hanteras i dag i ett och samma sy-
stem (Øvretveit et al 2007a). Idag använder alla landstingsägda sjukhus inom Stock-
holm Läns Landsting TakeCare, vilket innefattar Danderyds Sjukhus, Karolinska 
Universitetssjukhuset, St: Eriks Ögonsjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. 
Även stora delar av primärvården i Stockholm läns sjukvårdsområde är anslutna. Sö-
dersjukhuset införde TakeCare den första november 2011 (Södersjukhuset 2011a).  
 
TakeCare är en sammanhållen journal, vilket innebär att andra vårdgivare ska kunna 
ta del av journaluppgifterna under förutsättningarna att det finns en aktuell patientrela-
tion, att uppgifterna kan antas ha betydelse för vården och behandlingen samt att pati-
enten samtycker till att andra vårdgivare tar del av journalen. Om patienterna inte 
samtycker ska de meddela vårdpersonalen att de vill stå utanför den sammanhållna 
journalen. Enligt Södersjukhusets hemsida är den sammanhållna journalen utformad 
för att stödja vården kring patienten och skydda mot obehörig insyn (Södersjukhuset 
2011a). 
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Då Södersjukhuset ingår som ett av sjukhusen i QUASER 
studien gavs möjlighet för oss att specifikt studera hur det nya journalsystemet har 
påverkat förutsättningarna för systemprestanda och patientsäkerhet ur ett MTO-
perspektiv. Intervjuer och en observation gjordes på en öppenvårdmottagning på Sö-
dersjukhuset.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur systemprestandan och dess inverkan på patientsäkerheten 
har påverkats av införandet av det IT-baserade journalsystemet TakeCare vid en öp-
penvårdsverksamhet på Södersjukhuset. Följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur har det nya journalsystemet påverkat förutsättningarna för personalen att 
utföra sitt arbete?   

2. Hur har de arbetsorganisatoriska förutsättningarna inverkat på personalens in-
teraktion med det nya journalsystemet? 

3. Hur har personalen hanterat de situationer då journalsystemet inte är kompati-
belt med deras arbetssätt? 

4. Vilka konsekvenser får interaktionen mellan människa, teknik (TakeCare) och 
organisation för patientsäkerheten? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avser kliniknivå vid en öppenvårdsmottagning på Södersjukhuset. Huruvida 
Södersjukhuset eller Stockholms läns landsting har påverkats i ett bredare perspektiv 
behandlas inte. Dock har vi i vissa fall använt material som behandlar hela Södersjuk-
huset eller hela Stockholm Läns Landsting då information på mottagningsnivå inte 
varit tillgänglig.  
 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 följer en genomgång av de teoretiska grunderna som arbetet vilar på. I ka-
pitel 3 redogör vi för metoder och tillvägagångssätt under studien och därpå följer ett 
resultatkapitel (kapitel 4). Slutligen diskuterar vi i kapitel 5 metod och resultat utifrån 
syfte och frågeställningar samt återkoppling till teoribakgrunden. Avslutningsvis pre-
senteras våra slutsatser, och rekommendationer för framtida studier.
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras och förklaras principer, koncept, ramverk och teorier som är 
viktiga för förståelsen av studien utifrån syfte och frågeställningar. Inledningsvis be-
skrivs de sociotekniska principer som utgör en utgångspunkt för den teoretiska för-
ankringen. Därefter beskrivs betydelsen av ett systemperspektiv vid analys av interak-
tion mellan människa, teknik- och organisatoriska aspekter utifrån det så kallade 
MTO-konceptet. Begreppet patientsäkerhet definieras och sedan presenteras hur del-
komponenterna människa, teknik och organisation påverkar förutsättningarna för god 
patientsäkerhet. Efter det förklaras betydelsen av att informationsteknologi i allmän-
het och journalsystem i synnerhet är kompatibla med personalens arbetsätt. Slutligen 
presenteras en redogörelse för hur journalsystemet TakeCare har införts i Stockholm 
läns landsting samt tidigare gjorda studier gällande journalsystemet TakeCare. 
  

2.1 Människa, Teknik och organisation (MTO) 

I takt med att komplexiteten i moderna organisationer ökar, har behovet av ett system-
tänkande blivit allt viktigare. Med systemtänkande menas att man beaktar alla delar av 
en organisation och att man är uppmärksam på mönster och samspel dem emellan. 
Dessa delar kan vara processer och enheter, men även individer och grupper. Helhets-
synen är viktig. Dessutom bör man ta hänsyn till miljön runt organisationen. System-
synsättet är avgörande när man behöver lösa ett organisationsproblem eller utveckla 
en organisation (Bruzelius & Skärvad 2011).  
 
Samspelet mellan olika systemkomponenter var något som diskuterades redan på 
1950- och 60-talet inom sociotekniken (Rollenhagen 1997). Sociotekniken utveckla-
des i Storbritannien, vid Tavistock Institute of Human Relations (Sandkull & 
Johansson 2000). Som namnet antyder fokuserar sociotekniken på en förening av tek-
niska krav och mänskliga krav i en arbetsorganisation. (Bruzelius & Skärvad 2011). 
Författarna menar att en organisation begränsas av de tekniska system organisationen 
använder, samtidigt som människorna i det sociala systemet har sociala och psykolo-
giska krav som också påverkar hur en organisation bör utformas (Sandkull & 
Johansson 2000). Sociotekniken utgår från fyra grundläggande principer. Den första 
principen är att det tekniska och sociala systemet är beroende av varandra och påver-
kar varandra i båda riktningar och den andra principen handlar om att det alltid finns 
ett val i hur man organiserar en verksamhet men att detta val påverkas implicit och 
explicit av värderingar inom organisationen. Den tredje principen är att det alltid finns 
ett val angående hur tekniken ska utformas, och det fjärde och sista handlar om att 
organisationen är ett öppet system (Klein 1994).   
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Sociotekniken har en stark koppling till MTO-begreppet som myntades i Sverige på 
1980-talet, i samband med att man ville minska riskerna inom kärnkraftsindustrin. 
Tidigare hade man endast riktat fokus på att förbättra tekniken (T). Det ledde till att 
antalet tekniska fel minskade, men andelen mänskliga fel (M) blev då mer uppenbara. 
Området mänskliga fel undersöktes då, och det upptäcktes att många misstag berodde 
på organisatoriska aspekter såsom kultur och ledarskap (O). Det blev då uppenbart att 
alla delar (M, T och O) är lika viktiga att ta hänsyn till (Eklund 2003). 
 
MTO är idag ett vedertaget begrepp inom verksamhetsutveckling och förändringsar-
bete. Det är ett helhetsperspektiv som främst är inriktat på interaktionen mellan delsy-
stemen människa, teknik och organisation snarare än på delsystemen i sig själva. Både 
tekniken och organisationen ska utformas så de passar ihop med mänskliga förutsätt-
ningar. Det handlar till stor del om att hitta metoder för att kunna granska om admi-
nistrativa system är funktionella och användarvänliga (Rollenhagen 1997).  
 
Vi kommer nu att presentera hur MTO-komponenterna på olika sätt verkar tillsam-
mans, för att ytterligare ge en förklaring till varför detta är viktigt för ett systemtän-
kande.  
 
2.1.1 Människa - Teknik 

En forskare som särskilt tittat på interaktionen mellan människa och teknik är Donald 
Norman som 1989 myntade begreppet ”The gulf of execution”. Han ville med detta 
uttryck belysa den klyfta som ibland finns mellan det som en användare vill göra i ett 
system, och det hon faktiskt kan göra i systemet. Om det tillvägagångssätt som an-
vändaren har tänkt använda stämmer väl överens med det tillvägagångssätt som sy-
stemet är designat för är klyftan liten, men ju mer det skiljer desto större blir den. Och 
om klyftan är stor bidrar detta till frustration hos användaren. Norman beskrev också 
ett annat fenomen som han kallade för ”The gulf of evaluation”. Detta begrepp bely-
ser istället hur användaren uppfattar och tolkar hur ett föremål eller system ska använ-
das, och hur det verkligen fungerar. Om användaren måste anstränga sig mycket för 
att förstå hur systemet eller föremålet fungerar är klyftan stor. Klyftan är liten om det 
är lätt att avläsa och korrekt bedöma hur föremålet eller systemet ska användas. Om 
dessa två klyftor kan överbryggas, det vill säga både ”The gulf of execution” och 
”The gulf of avaluation”, förbättras interaktionen mellan människa och teknik avse-
värt (Norman 1988). 
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Användaren måste ha rätt kompetens för att kunna använda tekniken. Dessutom måste 
hon eller han ha viljan att använda tekniken, eller åtminstone acceptera att använda 
den (ibid). Ett väl fungerande tekniskt system ska ha hög användbarhet, det vill säga 
vara funktionellt och användarvänligt. Det ska också leda till ökad effektivitet och 
säkerhet, samt medföra en god arbetsmiljö. Detta uppnås om hänsyn till användarens 
förmågor och begränsningar tas vid utvecklingen av systemet. Det är vidare viktigt att 
tänka på vilka mål som användaren behöver uppnå och vilka uppgifter som ska utfö-
ras i systemet (Norman 1986). 
 
Som anställd inom medicinsk sjukvård, verkar man bland annat under Patientdatala-
gen (SFS 2008:355). Den förbinder de anställda att journalföra sitt arbete med patien-
terna. Vår första frågeställning är direkt kopplad till interaktionen mellan M och T, 
vilket i vårt fall innebär sjukvårdspersonalen och journalsystemet TakeCare. Vi frågar 
oss hur det nya journalsystemet påverkat förutsättningarna för personalen att genom-
föra sitt arbete. 
 
2.1.2 Människa - Organisation 

En organisation kännetecknas av arbetsfördelning och specialisering, mål, samordning 
och styrning samt ledarskap. Organisationen är för sin effektivitet och utveckling 
starkt beroende av sina medarbetares kompetens, attityder, motivation och agerande. 
En god relation mellan organisationen och medarbetarna är bra för båda parter. I det 
optimala fallet uppnår medarbetarna sina personliga mål när organisationen uppnår 
sina affärsmässiga (Bruzelius & Skärvad 2011). 
 
År 1987 utkom Albert Cherns med en artikel som behandlade hur organisationer kan 
arbeta för socioteknisk design. Principerna handlade om hur organisationen bör lägga 
upp arbetet för medarbetarna för att få ett bra sociotekniskt samspel. Principerna var 
följande (Cherns 1987):   

1. Kompabilitet: Systemdesignen ska vara kompatibel med målen för verksamhe-
ten. Teknik och sociala strukturer måste fungera väl tillsammans för att målen 
i verksamheten ska kunna uppnås. Ju bättre denna relation är utformad, desto 
mer effektiv blir organisationen. 

2. Minimerad kritisk specifikation: Begränsningar i arbetets utförande ska mini-
meras. Ledningen ska precisera vad som ska göras, men inte hur. Viss öppen-
het ger en flexibilitet i systemet i och med att få alternativ utesluts. 

3. Varianskontroll: Oförutsedda händelser eller avvikelser som påverkar arbets-
systemets resultat bör, om de inte kan undvikas, hanteras och kontrolleras så 
nära källan som möjligt, det vill säga av arbetsgruppen där den uppstår.  

4. Organisatoriska gränsdragningar: En organisation ska inte sätta upp gränser 
som hindrar flödet av information, kunskap eller lärande inom organisationen.  

5. Informationsflöde: Informationen ska finnas tillgänglig för rätt person vid rätt 
tillfälle. Då informationssystem designas ska det ske i samarbete med de som 
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ska använda systemet i sitt dagliga arbete för att systemet ska vara kompatibelt 
med arbetssättet.  

6. Makt och befogenhet: De som behöver utrustning, material och andra resurser 
för sina ansvarsområden ska ha tillgång till och mandat att använda detta. Som 
motprestation ska det ansvar som följer med befogenheten accepteras.  

7. Principen om mångkunnighet: För att göra arbetssystemet mer flexibelt och 
mindre sårbart bör det finnas en överlappning av kunskap och funktioner hos 
medarbetarna i organisationen. Då kan de också lättare hantera nya uppgifter 
och snabba förändringar.  

8. Överensstämmelse mellan stöd och funktionalitet: Det sociala stödsystem som 
finns bör förstärka de beteenden som organisationen vill framkalla. Om en or-
ganisation exempelvis är designad för teamarbete, så bör inte individinsatser 
privilegieras utan snarare tendenser som tyder på gott samarbete mellan kolle-
gor. Beroende på hur stöd ges, kan funktionaliteten i organisationen stärkas. 

9. Organisering av förändring: Vid förändringar befinner sig arbetssystemet i en 
övergång från det gamla till det nya. Under den perioden bör designprocessen 
präglas av de värderingar som ska gälla i det nya systemet. Hur man behandlar 
medarbetarna och organiserar verksamheten ska då stämma överens med målet 
för den fortsatta verksamheten.  

10. Den ofullbordade principen: En organisation blir aldrig fullbordad och stabil, 
den måste ständigt förändras. Efter att en förändring genomförts krävs utvär-
dering och planering för fortsatta förbättringar. 

 
Principerna var tänkta som idéer och diskussionsfrågor vid design eller utvärdering av 
arbetssystem snarare än som en konkret metod eller verktyg (ibid). Att principerna är 
så direkt kopplade till utvärdering av arbetssystem gjorde att vi såg en vinst av att 
inspireras av dem när vi utformade frågor till våra respondenter kring organisationens 
roll i relation till det nya journalsystemet.  

Förändringsarbete 

Förändringar sker i alla organisationer. De kan vara stora eller små, och gälla helt 
skilda saker som till exempel miljö, struktur eller arbetssätt. Förändringar är nödvän-
diga för att en organisation ska klara sig bra i det långa loppet (Jacobsen 2005). 
 
Att se till människans behov, förutsättningar och resurser är viktigt vid förändring, då 
det ofta finns ett inneboende motstånd mot förändring hos människor. Detta motstånd 
är både problematiskt och värdefullt för organisationen. Som ledare är det viktigt att 
skapa insikt, förståelse och kunskap om förändringsbehovet då personalens vilja att 
medverka vid förändring påverkar förändringsresultatet. Även om det finns motstånd 
vid förändring så stödjer medarbetare ofta de förändringar som uppfattas som hanter-
bara, begripliga och meningsfulla. Upplever medarbetarna dessutom att de har infly-
tande och kan påverka förändringen är det mer sannolikt att förändringen känns spän-
nande och rolig (Bruzelius & Skärvad 2011). Dock finns det mycket individuella 
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skillnader där vissa ser förändringar som stimulerande och som en drivkraft medan 
andra blir oroliga och försöker motverka förändringen. Även vilken förändringskultur 
det finns inom organisationen påverkar hur förändringar tas emot. Denna kultur beror 
främst på hur stor erfarenhet som finns av förändringar. Om väldigt många föränd-
ringar genomförts under en kort tidsperiod, är medarbetarna ofta förändringströtta 
vilket inte sällan leder till en ineffektiv organisation (ibid). 
 
Anställda inom vården upplever ständigt förändringar i arbetet och i omgivningen. 
Dagligen sker förändringar i form av nya patienter, olika sjukdomar samt förändringar 
av patienternas tillstånd. En enskild förändring, såsom införandet av ett nytt IT-
system, kan överstiga personalens förmåga att hantera förändringar, eller så kan de 
dagliga förändringarna, det nya IT-systemet och andra förändringar som sker i organi-
sationen tillsammans bidra till att överstiga denna gräns. Det kan leda till att persona-
len gör motstånd mot förändringen, för att de själva ska kunna upprätthålla en accep-
tabel nivå på vården (Øvretveit et al 2007a). 
 
Även om organisationsförändringar alltid möter kritik, så behöver kritiken inte handla 
om sakfrågorna. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att kritiken ofta handlar om att 
informationen om förändringen och förändringsprocessen har varit otillräcklig, vilken 
i sin tur kan bero på att ledningen själva inte vet hur organisationen kommer att funge-
ra framöver.  
 
Den andra frågan i vårt examensarbete lyder: ”Hur har de arbetsorganisatoriska förut-
sättningarna inverkat på personalens interaktion med det nya journalsystemet?” Frå-
gan tar dels upp förutsättningarna att organisera arbetet runt journalsystemet men ock-
så hur organisation och ledning har underlättat för personalen att hantera det nya jour-
nalsystemet. Även i denna fråga står M för sjukvårdspersonalen. O är medicinmottag-
ningen (och ibland också hela Södersjukhuset), och hur den är organiserad runt perso-
nalen. 
 
2.1.3 Teknik - Organisation 

Implementering av ett nytt IT-system kan innebära att den nya tekniken inte överens-
stämmer med de arbetsrutiner och arbetsprocesser som redan finns. Därför måste man 
ofta vid införandet av ett nytt IT-system även förändra arbetsrutiner och arbetsproces-
ser. Indirekt gör detta att införandet av ny teknik påverkar resultatet av arbetet. Föl-
jande modell utformad av Holden et al 2011 (se figur 3) visar hur IT påverkar arbets-
sätt, vårdprocesser och arbetsresultat.  
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Figur 1. Holdens IT-förändringar (Holden et al 2011, sidan 371)  
 
Som vi ser i modellen ovan så innebär steg 1 att det införs ny teknik i en befintlig 
sjukvårdsorganisation. Organisationen har sedan tidigare ett arbetssätt anpassat efter 
den teknik och de människor som finns i organisationen. I steg 2 ser vi att den nya 
tekniken innebär förändringar i arbetssättet. Det kan bero på att den nuvarande tekni-
ken har nya funktioner eller saknar gamla funktioner som gör att arbetssättet måste 
anpassas. I nästa steg (3) ser vi att en anpassning av arbetssättet i en sjukvårdsorgani-
sation även innebär förändringar i vårdprocessen. Förändringen av teknik och arbets-
sätt innebär förändringar för sjukvårdpersonalen både kognitivt och beteendemässigt. 
Steg 4 visar att förändringen i vårdprocessen påverkar arbetsresultatet. I en sjukvårds-
organisation betyder det påverkan på både sjukvårdpersonalen, organisationen och 
patienterna. Om påverkan på arbetsresultatet innebär att organisationens mål inte upp-
fylls ser vi i steg 5 att arbetssättet måste designas om. Det sista steget visar att föränd-
ringar i arbetssättet fortsätter att påverka arbetsätt, vårdprocess och arbetsresultat vil-
ket innebär att nya förändringarna ständigt måste ske. Syftet med förändringarna är att 
organisationens mål ska uppfyllas. 
 
Holden et al (2011) skriver i sin artikel att förändringarna som sker vid införandet av 
ett nytt IT-system innebär att man måste göra om de riktlinjer och arbetsrutiner som 
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finns på arbetsplatsen. Det kan således underlätta om designern identifierar både bra 
och dåliga förändringar som sker i arbetsprocessen vid skapandet av ett nytt IT-
system. 
 
Det ovan sagda kopplar till den tredje frågeställningen om hur personalen hanterar de 
situationer då tekniken, i detta fall det nya journalsystemet inte stämmer överens med 
deras arbetssätt.  
 
2.1.4 Människa – Teknik - Organisation 

Den sista frågeställningen lyder: ”Vilka konsekvenser får interaktionen mellan männi-
ska, teknik och organisation för patientsäkerheten?” Hur MTO kan kopplas till pati-
entsäkerhet diskuteras i nästa kapitel. Men vi vill först lyfta fram två kompletterande 
modeller av Porras och Robertson från 1992 som visar dels hur komplext systemtän-
kandet är och också hur intim kopplingen är mellan olika systemkomponenter, se fi-
gur 2 och 3. 
 

 
Figur 2. Porras och Robertsons Arbetsplatsfaktorer (Porras & Robertson 1992, sidan 
738). 
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Modellen ovan visar hur människa, teknik, organisation och fysisk omgivning påver-
kar varandra. Förändringar i dessa fyra komponenter orsakar förändringar i hela orga-
nisationen. Förändringarna har två olika effekter, dels hur organisationen presterar 
men även hur individen utvecklas. Enligt Porras och Robertson är dessa effekter bero-
ende av varandra, vilket innebär att organisationen inte kan prestera väl om inte indi-
viden gör det och vice versa. Modellen kan jämföras med modellen av Holden som vi 
presenterade i figur 1 på sidan 12. Båda modellerna visar att förändringar leder till nya 
förändringar, vilket påverkar organisationens prestation och arbetsresultat. Flera lik-
heter finns i modellerna. Båda betonar exempelvis omgivningens betydelse för att 
förändringar i organisationen sker, samt att förändringar påverkar individens kogni-
tion och att det i sin tur påverkar hur människan beter sig och presterar i arbetet 
(Porras & Robertson 1992).  
 
I Porras och Robertsons (ibid) mer detaljerade modell som syns nedan i figur 3, för-
klarar de mer ingående vad som menas med sociala, tekniska, organisatoriska och 
fysiska faktorer. I fyra rutor listas ledord för de fyra olika systemkomponenterna. 
Denna modell är alltså ett förtydligande av den mer övergripande modellen (figur 2). 
 

 
Figur 3. Porras och Robertsons Arbetsplatsfaktorer (Porras & Robertson 1992, sidan 
729). 
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Det som Porras och Robertson (ibid) vill visa med modellen enligt figur 2 och 3 är hur 
en god systemprestanda kan uppnås. Systemprestanda är ett mått på hur hög kapacite-
ten är på organisationssystemet. För att prestandan ska vara god, ska tekniken vara 
kompatibel med människornas individuella och sociala förutsättningar och behov och 
med de organisatoriska arrangemangen. Systemprestandan avgörs således av interak-
tionen mellan systemkomponenterna M-T-O där även de fysiska arbetsplatsfaktorerna 
inbegrips. När vi fortsättningsvis använder begreppet systemprestanda i uppsatsen, 
syftar vi på hur väl TakeCare (T) är förankrat i den miljö det ska fungera i. 
 

2.2 MTO och patientsäkerhet  

2.2.1 Patientsäkerhet och vårdskada 

Enligt den svenska patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) så definieras patientsäkerhet 
som ”skydd mot vårdskada”. En vårdskada definieras vidare som ”lidande, kroppslig 
eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om ade-
kvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Pati-
entsäkerhetslagen säger också att patienter ska ges omsorgsfull och sakkunnig vård 
som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdgivare ska vidta 
åtgärder för att förhindra att en vårdskada uppkommer, utreda uppkomna vårdskador 
samt rapportera vårdskador till Socialstyrelsen. 
  
Socialstyrelsen genomförde år 2008 en studie där man undersökte förekomsten av 
vårdskador i somatisk slutenvård i Sverige. Av 1 967 granskade journaler visade det 
sig att 8,6 % av patienterna hade fått en vårdskada. Socialstyrelsen skriver att det är 
ett betydande antal patienter som varje år drabbas av vårdskador, vilket leder till ett 
stort mänskligt lidande. De slår också fast att vårdskadorna tar en ansenlig del av vår-
dens resurser (Socialstyrelsen 2008). 
 
2.2.2 Människa och patientsäkerhet  

I en artikel av Karsh et al (2008) framgår att patientsäkerheten ökar om arbetet utfor-
mas så att det stödjer vårdpersonalens kognitiva processer. På detta sätt kommer färre 
fel begås, patienterna får snabbare vård med bättre kvalitet, vårdpersonalens arbetsliv 
förbättras och organisationens resurser används mer effektivt. 
 
När det uppstår problematiska förhållanden inom vården är det mänskliga prestationer 
som avgör om en vårdskada uppkommer eller inte. Det är därför viktigt då man ut-
formar ett arbetssystem, att man inte enbart ser till att arbetssystemet ska passa män-
niskans kognitiva förmåga vid normala förhållanden, utan även stödja människans 
kognitiva förmåga vid problematiska omständigheter (Holden et al 2011). För att 
komma ifrån de brister som finns i tekniken idag föreslår Bates och Gawande (2003) 
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att designers som har kunskap i kognition ska utforma processerna inom sjukvården 
samt att teknikens användbarhet ska testas.  
 
2.2.3 Organisation och patientsäkerhet 

En anledning till att vården ibland brister i sin kvalitet är vårdorganisationens bristan-
de funktionalitet (Robert et al 2011). Robert et al menar även att det finns ett förhål-
landevis litet men trovärdigt vetenskapligt underlag för hur organisationen på sjukhus 
påverkar vården. I de studier som gjorts har man försökt hitta predikament för lyckade 
implementeringar av olika förbättringsprojekt på sjukhus där syftet är att förbättra 
kvaliteten på vården. De faktorer som man har funnit är stöd från ledningen, organisa-
tionskultur, att man arbetar i team och att man mäter kvalitet och gör genomförbara 
kvalitetsprojekt. Dock slår man fast att det saknas forskning på hur man detaljerat 
genomför en kvalitetsförbättring på sjukhus.  
 
2.2.4 Teknik och patientsäkerhet 

Bates & Gawande (2003) som forskar inom området IT och patientsäkerhet konstate-
rar att man skulle kunna förbättra patientsäkerheten genom att använda mer informa-
tionsteknologi. De menar att tekniken skulle kunna hjälpa till att upptäcka problem, 
strukturera arbetsuppgifter, förbättra kommunikation, tillgängliggöra kunskap och 
viktig information och hjälpa till med uträkningar och ge beslutsstöd. Lawler et al 
(2011) påpekar dock i sin studie att även om kvalitet och effektivitet i vården kan för-
bättras genom att man investerar i ny IT så finns det också nackdelar med detta.  Des-
sa nackdelar är stor kostnad och komplexitet vid införandet, samt att man måste för-
ändra arbetsprocesser på arbetsplatsen. 
 

2.3 IT kopplat till arbetssätt och arbetsresultat 

Att ett system inte anpassas efter den miljö och de arbetsrutiner som finns kan bero på 
att en designer som skapar ett system bara har en hypotes över hur situationen ser ut 
där produkten kommer att användas. De beslut som designern tar om produkten riske-
rar då att bygga på hur han/hon uppfattar att produkten ska användas. Denna föreställ-
ning överensstämmer inte alltid med hur användarna vill att produkten ska användas, 
och en konflikt avseende användbarhet uppstår. Användarna väljer att hantera produk-
ten så det passar det sammanhang de befinner sig i vilket får som konsekvens att pro-
dukten inte används som designern har planerat (Nicoloini 2006). Det kan jämföras 
med ”The gulf om evaluation” som förklarades i kapitel 2.1.1, det vill säga att det 
finns en skillnad mellan hur en person uppfattar ett system och hur det verkligen fun-
gerar (Norman 1988). 
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För att teknik ska implementeras på ett bra sätt i en organisation, krävs det att den 
överensstämmer med användarnas uppfattning, erfarenhet, kunskap, ambitioner och 
preferenser samt hur användarna försöker anpassa tekniken efter sina särskilda behov 
(Nicoloini 2006). Studier visar att ny teknik i medicinsk verksamhet innebär utma-
ningar för de inblandades arbetssätt. Användare har flera olika metoder för att påverka 
användandet av tekniken, exempelvis genom att anpassa sitt arbetssätt, anpassa tekni-
ken, eller ändra villkoren för när tekniken ska användas. Det sistnämnda betyder att 
man arbetar runt problemen, och det benämns därför i engelsk litteratur för ”worka-
rounds” (Yang et al 2012). Enligt Corbin & Strauss (1993) låtsas ofta människor att 
de gör det som förväntas av dem medan de egentligen, öppet eller dolt, hittar sätt att 
arbeta runt de nya arrangemangen, exempelvis genom att förändra eller hitta på nya 
arrangemang. IT-system i vården införs bland annat för att öka patientsäkerheten och 
effektiviteten och för att få ner kostnaderna i sjukvården. Att medarbetare använder 
sig av ”workarounds” när det gäller dessa IT- system gör att fördelarna med nya sy-
stem minskar (Yang et al 2012). 
 
När man designar ett journalsystem så är det många aspekter som behöver beaktas för 
att systemet ska bli kompatibelt med målgruppen. Det är framförallt viktigt att ordent-
ligt undersöka vad det är för typ av personal som ska använda det, vilka arbetsuppgif-
ter de har, vilken teknik de använder i nuläget, hur kontexten och miljön ser ut runt 
omkring dem och hur deras organisation är uppbyggd. Man måste också ta hänsyn till 
vilken typ av patienter som kommer att omfattas, då även patientens behov ska tillgo-
doses (Karsh et al 2006). 
 
Enligt Øvretveit et al (2007a, 2007b) möter ofta elektroniska journaler, som är desig-
nade för att passa många olika behov, inte de behov som finns lokalt. De är svårare att 
implementera, och kan minska produktiviteten och tillgången till information som är 
viktig att få för att upprätthålla patientsäkerhet. Det nya systemet måste ha fördelar 
som överväger dessa nackdelar, och ledningen måste vara tydlig med vilka dessa för-
delar är.  
 

2.4 Införandet av TakeCare i Stockholm läns landsting 

Det elektroniska IT/journalsystemet TakeCare utvecklades till stor del på Huddinge 
sjukhus mellan 1996 och 2002. I ett upphandlingsavtal daterat 1996-06-13 står det 
beskrivet att Huddinge sjukhus ska bedriva ett omfattande utvecklingsarbete som  
ska omdana hela den medicinska verksamheten. Utgångspunkten var att sätta patien-
ten i centrum i vårdkedjan och viktiga steg var att primärvård/husläkare och närlig-
gande sjukhus skulle kunna samarbeta för en vårdprocessinriktad organisation för att 
förbättra vårdkedjorna. Upphandlingsavtalet slog vidare fast att det krävdes  
ett nytt IT-stöd för att uppnå dessa mål, och därefter utvecklades TakeCare 
(Landstingsrevisorerna 2008). 
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År 2003 bestämdes att Karolinska Universitetssjukhuset och Huddinge sjukhus i 
Stockholms Läns Landsting skulle slås samman till ett sjukhus. För bättre integrering 
och kommunikation togs också beslut om att de skulle ha ett enhetligt stöd för admi-
nistration och dokumentation i vården, vilket innebar ett gemensamt journalsystem 
som på sikt även skulle delas med andra enheter. Då journalsystemet TakeCare redan 
höll på att införas på det ena sjukhuset togs beslutet att detta system även skulle infö-
ras på det andra. Tanken var att det nya systemet skulle förbättra vård och patientsä-
kerhet, få ner kostnader samt bli mer tidseffektivt (Øvretveit et al 2007a, Øvretveit et 
al 2007b). 
 
År 2005 gick alla avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset över till TakeCare. 
Övergången till det nya journalsystemet innebar att fem olika system skulle bytas till 
ett. I TakeCare ingår exempelvis patientadministration, patientjournaler, remisser och 
remisshantering, medan röntgen och EKG fortfarande är pappersbaserat. Fördelar med 
att ha en sammanhållen journal som uppmärksammades då Karolinska införde Take-
Care var en mer fullständig och bättre information som även ansågs förbättra patient-
säkerheten (ibid).  
 
Bytet av journalsystem visade sig också innebära att nya och bättre arbetssätt upptäck-
tes, att tid sparades, och att integrationen mellan sjukhusen förbättrades. I november 
2007 fattade styrelsen för Stockholms Läns Landsting ett inriktningsbeslut att införa 
TakeCare med målsättningen att minska antalet olika journalsystem. År 2008 besluta-
des sedan att TakeCare skulle vara huvudjournalsystemet inom landstinget (ibid).    
 
Då Karolinska Universitetssjukhuset skulle gå över till TakeCare studerades över-
gången för att bland annat se vilka underlättande och hindrade faktorer som fanns 
bakom en lyckad implementering. Observationer gjordes, och intervjuer genomfördes 
med personer som var delaktiga i implementeringen av TakeCare, under och tre må-
nader efter implementeringen. De som intervjuades var bland annat projektledare, 
chefer och sjukvårdspersonal (Øvretveit et al 2007a). 
 
Nackdelar som då framfördes av personalen var att införandet hade skett så snabbt att 
de inte hade haft tid att utveckla några nya rutiner. En annan nackdel var att tid för 
implementeringen togs från personalens kliniska arbete, då de exempelvis skulle hjäl-
pa till att anpassa systemet och genomgå utbildning. Dock var cirka 95 % av de kom-
mentarer som gavs under intervjuerna positiva till implementeringsprocessen och till 
det nya systemet (ibid).  
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Informanterna i Øvretveit et als studie (2007a, 2007b) uppgav att det fanns fördelar 
med att både sjukhusen skulle ha samma journalsystem efter sammanslagningen. Ta-
keCare fanns redan på det ena sjukhuset och hade gott rykte och ansågs vara konkret 
och användarvänligt, medan många ogillade det gamla systemet och var missnöjda 
över att man hade fem olika IT-system på sjukhuset. Informanterna ansåg också att 
det var en underlättande faktor att personalen var van att använda ett elektroniskt 
journalsystem, och att det inte behövdes mycket extra arbete för att hantera systemet, 
att tränas upp i systemet eller anpassa systemet.  
 
Saker som informanterna ansåg försämrade implementeringen var att vissa kliniker 
höll på att omorganisera. Två av informanterna var missnöjda med utbildningen, vil-
ket artiklarnas författare beskriver just som en följd av att det inte fanns mer tid för 
förberedelser. Utbildningen fick kritik för att man inte hann ställa frågor då grupperna 
var blandade; det vill säga att deltagarna tillhörde olika yrkeskategorier och kom från 
olika kliniker (Øvretveit et al 2007a, Øvretveit et al 2007b).  
 
Øvretveit et al (2007a, 2007b) påpekar också att en anledning till att många imple-
menteringar av elektroniska journaler misslyckas är att vårdenheterna inte designar 
om sina arbetsprocesser så att de harmonierar bättre med de nya tekniska förutsätt-
ningarna. All förändring av elektroniska journaler inbegriper att man designar om 
arbetsprocessen, men ibland kan det vara svårt för personalen att radikalt förändra sitt 
eget arbetssätt. Författarna menar därför att även om det vore effektivare att ändra 
både teknik och arbetssätt samtidigt så är det mer realistiskt att göra det i två steg om 
det elektroniska systemet lätt kan förändras. De föreslår också att man använder tidi-
gare forskning för att se vad som underlättar och hindrar en implementering 
(Øvretveit et al 2007b).  
 
Den 1 november 2011 övergick Södersjukhuset från att använda journalsystemet Me-
lior till att använda TakeCare (Södersjukhuset 2011). Vi har valt att studera vilka kon-
sekvenser detta införande har fått för arbetsätt och patientsäkerhet ur ett MTO-
perspektiv. I nästa kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder vi valt att använ-
da oss av för att uppfylla vårt syfte.
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder vi valt att använda för att uppfylla syftet och 
besvara frågeställningarna och hur studien sedan genomförts. Vi börjar med att reka-
pitulera syfte och frågeställningar. 
 
Syftet är att undersöka hur systemprestandan och dess inverkan på patientsäkerheten 
har påverkats av införandet av det IT-baserade journalsystemet TakeCare vid en öp-
penvårdsverksamhet på Södersjukhuset. Följande frågeställningar besvaras: 
 

1. Hur har det nya journalsystemet påverkat förutsättningarna för personalen att 
utföra sitt arbete?   

2. Hur har de arbetsorganisatoriska förutsättningarna inverkat på personalens in-
teraktion med det nya journalsystemet? 

3. Hur har personalen hanterat de situationer då journalsystemet inte är kompati-
belt med deras arbetssätt? 

4. Vilka konsekvenser får interaktionen mellan människa, teknik (TakeCare) och 
organisation för patientsäkerheten? 

 
Syftet och frågeställningarna anger att detta är en fallstudie av utforskande karaktär. 
En fallstudie kännetecknas av att man studerar ett eller få fall, och det lämpar sig bra 
om man vill få en djupare förståelse för en viss händelse och beskriva vad som är spe-
cifikt för en viss plats eller organisation (Jacobsen 2005). Eftersom vi ville få en dju-
pare förståelse av problematiken bakom införandet av ett nytt journalsystem och vad 
det fick för konsekvenser för systemprestanda och patientsäkerhet, behövde vi samla 
in data av kvalitativ karaktär med hjälp av ett antal olika metoder som vi redogör för 
här nedan. 
 

3.1 Val av metoder 

Vi har använt oss av intervjuer, en observation samt befintlig dokumentation på sjuk-
huset, det vill säga såväl primär- som sekundärdata. Nedanstående tabell (Tabell 1) 
visar vilka metoder och insamlade data som använts för att besvara de fyra frågeställ-
ningarna. 
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Tabell 1. Metodval och datainsamling för att besvara de olika frågeställningarna. 

Frågeställningar 
Primärdata 
Intervjuer 

Primärdata 
Observation 

Sekundärdata 
Befintlig do-
kumentation 

1. Hur har det nya journalsystemet påverkat 

förutsättningarna för personalen att utfö-

ra sitt arbete?   
X X X 

2. Hur har de arbetsorganisatoriska förut-

sättningarna inverkat på personalens in-

teraktion med det nya journalsystemet? 
X 

  

X 

3. Hur har personalen hanterat de situatio-

ner då journalsystemet inte är kompati-

belt med deras arbetssätt? 
X 

  

 X 

4. Vilka konsekvenser får interaktionen mel-

lan människa, teknik (TakeCare) och orga-

nisation för patientsäkerheten? 
X 

  

X 

 

3.1.1 Intervjuer 

Anledningen till att vi valde intervjuer som metodform var att vi var intresserade av 
hur enskilda individer upplevde interaktionen med det nya journalsystemet i förhål-
lande till arbetsorganisatoriska förutsättningar som arbetsrutiner etcetera. En semi-
strukturerad intervjuguide utarbetades med givna tematiska frågeställningar med stor 
frihet för deltagarna att besvara frågorna enligt sina uppfattningar och upplevelser 
(Jacobsen 2002), (se bilaga 1 och 2). 
 
3.1.2 Observation 

Förutom intervjuer genomförde vi även en observation, då vi var med en sköterska 
när hon demonstrerade systemet. Det primära syftet med observationen var att vi skul-
le få en större förståelse för IT-systemet TakeCare, men då intressanta saker framkom 
valde vi också att använda observationen i resultatredovisningen. Det sekundära syftet 
var att se hur en person hanterade journalsystemet.  
 
Observationen var en deltagande observation (Jacobsen 2002) där sköterskan var fullt 
medveten om att det hon gjorde observerades. Under observationen ställde vi frågor 
och ledde demonstrationen av TakeCare åt det håll som vi tyckte var intressant.  
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3.1.3 Befintlig dokumentation/sekundärdata 

Vi har även valt att använda oss av befintlig dokumentation i form av patientinforma-
tion, mötesprotokoll, projektrapporter, årsrapporter och patientsäkerhetsberättelser. 
Samtliga studerade objekt är också tillgängliga för allmänheten på Internet. Anled-
ningen till att vi studerade dokumenten var för att få en uppfattning av hur andra har 
tolkat och sett på införandet och användningen av TakeCare. 
 

3.2 Urval 

3.2.1 Intervjuer 

Vår tanke var från början att intervjua sex personer på en öppenvårdsmottagning på 
Södersjukhuset. Chefen för mottagningen, som i grunden är en sjuksköterska, ombads 
att välja ut lämpliga personer, med inklusionskriterierna att undersökningsdeltagarna 
skulle ha specifika yrken, ha arbetat på avdelningen de senaste tolv månaderna, att de 
varit engagerade vid implementeringen samt haft olika inställningar till journalbytet. 
Hon valde då ut en läkare, två sjuksköterskor och två medicinska sekreterare. Även 
hon själv ställde upp och blev intervjuad. 
 
Att vi valde förhållandevis få personer att intervjua beror till stor del på att det är svårt 
för sjukhuspersonal att avsätta tid för att medverka i en studie. Intervjuerna skedde 
under arbetstid för att få fler personer att ställa upp. Då personal på sjukhus ofta har 
svårt att gå ifrån sitt ordinarie arbete var ett litet antal intervjudeltagare en förutsätt-
ning för att få möjlighet att genomföra studien. Vi bad chefen att välja intervjudelta-
gare med skild bakgrund för att få så varierande och heltäckande svar som möjligt.  
 
En av de sex utvalda intervjupersonerna, valde strax innan sin intervju att avböja att 
delta. Vi försökte sedan med chefens och en annan intervjupersons hjälp att hitta en 
ny sjätte kandidat, men detta misslyckades. Det innebar att vi slutligen intervjuade 
totalt fem personer; en läkare, två sjuksköterskor, en medicinsk sekreterare samt av-
delningschefen.  
 
Att endast fem informanter intervjuats behöver inte vara negativt för studien. I djup-
gående intervjustudier uppnås, enligt Jacobsen (2002), relativt snart en ”mättnad” då 
samma svar upprepas och få nya fakta tillkommer. Då urvalet gjordes av en person i 
organisationen ställdes frågor även om hur informanterna uppfattade sina kollegors 
åsikter, för att på så sätt se att urvalet var någorlunda representativt.  
 
Personerna som accepterade att medverka i studien, fick läsa igenom och skriva under 
ett särskilt formulär för att dokumentera sitt samtycke (bilaga 3). Formuläret var en 
vidareutveckling av det formulär som användes vid QUASER-samarbetet.  
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3.2.2 Observation 

Sköterskan som observerades vid demonstrationen av TakeCare valdes ut då hennes 
intervju tog kortare tid än den avsatta timmen, och hon samtyckte till att visa oss sy-
stemet. Observationen gjordes då tre intervjuer hade genomförts, vilket gjorde att vi 
hade fått viss kunskap om och förståelse för TakeCare då vi gjorde observationen, och 
detta såg vi som en fördel för att kunna ställa intressanta följdfrågor. 
 
3.2.3 Befintlig dokumentation 

För att komma åt befintlig dokumentation tillfrågades mottagningschefen om informa-
tion, mötesprotokoll och dylikt som hon hade fått gällande TakeCare före, under och 
efter implementeringen. Hon hade dock inte tillgång till dokumentationen som efter-
frågades, utan hänvisade oss istället vidare till projektledaren för införandet av Take-
Care. Vi kontaktade projektledaren via e-post och via telefon, men lyckades inte få tag 
på de dokument kring TakeCare som fanns på sjukhuset. 
 
Slutligen bestämde vi oss för att istället använda oss av dokument som publicerats för 
allmänheten på Södersjukhusets och Stockholm Läns Landstings hemsida. På Söder-
sjukhusets hemsida hittade vi information som var aktuell för mottagningen och sjuk-
huset i stort kopplat till TakeCare. På landstingets hemsida hittade vi en större mängd 
rapporter som handlade om själva systemet, vilket visade sig inte existerade på Söder-
sjukhusets hemsida. Informationen på landstingets hemsida var inte direkt kopplad till 
Medicinmottagningen eller Södersjukhuset, men vi ansåg den ändå vara användbar då 
den handlade om TakeCare. 
 

3.3 Genomförande 

3.3.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i april 2012 på Södersjukhuset i Stockholm, cirka 6 måna-
der efter implementeringen av TakeCare. Förhoppningen var att intervjudeltagarna 
hade haft tid att utvärdera och se effekterna av införandet samtidigt som de inte hunnit 
glömma och förtränga de upplevelser och känslor som de hade i början av införandet.  
 
För att säkerställa etiska aspekter, fick deltagarna i förväg information om studiens 
syfte, samt information om att deltagande var frivilligt. De fick också veta att inter-
vjusvaren inte skulle gå att spåra till källan. I ett fall ansåg vi att identiteten skulle 
vara svår att dölja. Vi hade innan intervjun ett samtal med berörd person som uppgav 
att den var medveten om problematiken, men ändå accepterade att medverka i studien. 
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För varje intervju avsattes en timme, och intervjuerna varade mellan 40-60 minuter.  
Fyra av intervjuerna skedde på personens kontor. I ett fall bokades ett undersöknings-
rum då informanten inte hade tillgång till ett kontor, där vi kunde sitta ostört. Inter-
vjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) där vi lät oss 
inspireras av intervjuguiden från QUASER-studien, Cherns sociotekniska principer, 
samt från tidigare forskning om förändringsarbete. 
 
Vi medverkade båda vid samtliga intervjuer, varav en var intervjuledare och den 
andra bisittare. En av oss ledde två intervjuer och den andra tre. Bisittaren inflikade 
med följdfrågor vid behov. Intervjuerna spelades in på en diktafon. Under intervjuerna 
ställde vi ofta kontrollfrågor, för att vara säkra på att vi uppfattat svaren rätt och på det 
sättet redan tidigt få en validering av intervjuresultaten.  
 
Enlig Jacobsen (2002) är det viktigt att komma nära människorna man intervjuar för 
att få fram djupt och nyanserat material. I denna studie har vi försökt uppnå närhet 
genom betoning av intervjuarens och bisittarens utbildningsbakgrund och erfarenhet 
av att själva arbeta inom vården (sjukgymnast respektive arbetsterapeut), anpassning 
av språk vid intervjuer så att samtalet ska uppfattas som naturligt och lättsamt, samt 
användning av medicinska termer som känns naturliga i sjukhusmiljö. För att inte 
komma för nära, har intervjuerna enbart skett vid ett tillfälle, och både intervjuare och 
bisittare har varit med. Vi har således kunnat diskutera svar tillsammans och säker-
ställt att vi tolkat dem på liknande sätt. 
 
Materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant och kommenterades. Då arbetet 
kommenterades togs även nyckelord fram. Dessa nyckelord och meningar som före-
kom upprepade gånger i mer än en intervju låg sedan till grund för skapandet av kate-
gorier. Nyckelord som påminde om varandra slogs ihop till en kategori. Vi gick även 
tillbaka till intervjuguiden vid skapandet av kategorier då den byggde på tidigare 
forskning om MTO och introducerande av ny teknik. Totalt blev det 22 kategorier 
som återfinns i första kolumnen i tabell 2, som presenteras på sidan 23. Efter att vi 
kategoriserat intervjumaterialet noterade vi vad samtliga informanter sagt om ämnena 
under respektive kategori. Sedan sökte vi efter likheter och skillnader i informanternas 
svar, samt tog ut tydliggörande citat. 
 
I nästa steg slogs kategorierna samman till större teman för att resultatet skulle bli 
tydligare. Teman fick andra namn i denna fas för att bättre matcha frågeställningarna, 
men innehållet i kategorier och teman var detsamma. De 22 kategorierna blev 12 te-
man som presenteras i andra kolumnen i tabell 2. I nästa steg gick vi igenom materia-
let ytterligare en gång och delade upp det under respektive frågeställning. Slutligen 
sållades material som inte relaterade till frågeställningarna bort. 
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När vi sammanställt resultaten fick deltagarna möjlighet att läsa igenom resultaten och 
kommentera om det var något som de tycker att vi hade uppfattat fel. Detta var också 
ett led i att uppnå god validitet i resultatet. 
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Tabell 2. Kategorier och teman under analysen av intervjuerna. 
 
Kategorier 

  
Teman 

Design 
Fel uppstår i TakeCare 
Subjektiv uppfattning om TakeCare 

 

Användbarhet  
Effektivitet  
Fel  

Utbildningen 
Informationsspridning 
Kännedom om syste-
met/Kunskapsbrist 

 

Utbildning och informations-
spridning  

Implementeringen 
Stämning 
 

 

Implementering  

Förändringströtthet 
Övriga förändringar 
 

 Personalens förutsättningar 

Spärrning av journal 
Samordnad journal 
 

 

Samordnad vårdjournal  

Ledningens attityd 
Utvärdering 
 

 

Ledningens attityd till system-
bytet 

Anpassa arbetssätt efter TakeCare 
 
 

 

Anpassa arbetssätt efter Take-
Care  

Anpassa TakeCare efter arbetssätt 
Svårigheter att anpassa TakeCare 
Ständiga förbättringar 
 

 

Anpassa TakeCare efter ar-
betssätt  
 

Arbeta runt problemen 
Förändringströghet 
 

 

Arbeta runt problemen  

Patientsäkerhet 
Patienternas bild av TakeCare 
 

 

Patientsäkerhet 

 

3.3.2 Observation 

Observationen genomfördes i samband med en av intervjuerna då en av de två sjuk-
sköterskorna visade oss systemet under cirka 10 minuter. Hon visade oss främst jour-
nalsystemet och tidsbokningen. Under observationen ställde vi frågor om systemet, 
och den av oss som var bisittare antecknade stödord. 
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Materialet från observationen bearbetades separat efter bearbetningen av intervjuerna. 
De stödord som hade antecknats sorterades sedan in under de kategorier som utarbe-
tats efter intervjuerna. Materialet integrerades med resultatet från intervjuerna. Dock 
framkommer i resultatkapitlet vilka resultat som härstammar från intervjuerna och 
vilka som härstammar från observationen. 
 
3.3.3 Befintlig information (sekundärdata) 

De sekundärdata som vi fann hämtades från Stockholm Läns Landstings hemsida 
(www.sll.se) samt från Södersjukhusets hemsida (www.sodersjukhuset.se). Vi valde 
att använda oss av den sökruta som fanns på startsidan och skriva in TakeCare. Det 
gjorde att vi fick 105 resultat på Stockholm Läns landstings hemsida och 5 resultat på 
Södersjukhusets hemsida. Sökningen genomfördes 2012-08-19 samt 2012-08-20. Vi 
gick igenom samtliga dokument och de som handlade om förändringar gällande ruti-
ner och organisation i samband med TakeCare, samt förändringar i patientsäkerheten 
som lästes igenom mer noggrant. Till slut kvarstod 5 dokument från Stockholm Läns 
Landstings hemsida och 3 dokument från Södersjukhusets hemsida som användes i 
studien. 
 
Efter genomläsning av befintliga dokument användes relevanta avsnitt som samman-
fattades i tre kategorier, en med material som relaterade till frågeställningarna, en där 
materialet inte relaterade till frågeställningarna men befanns vara relevanta för bak-
grundsinformation och en tredje där materialet bedömdes vara irrelevant. Materialet 
som bedömdes relatera till frågeställningarna sammanfattades och lades till i resultatet 
där respektive frågeställning behandlas. 
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4 Resultat  
I följande kapitel presenteras resultat uppdelat under de olika frågeställningarna. De 
teman som presenteras i tabell 2 på sidan 26 utgör underrubriker till frågeställningar-
na. 
  
Frågeställning 1 handlar om sambandet mellan människa och teknik och där ingår 
följande teman: användbarhet, effektivitet och fel. Frågeställning 2 är mer inriktad på 
organisationen och vi diskuterar dels sambandet mellan människa och organisation 
men även mellan teknik och organisation. De teman som ingår är utbildning och in-
formationsspridning, implementering, personalens förutsättningar, samordnad vård-
journal samt ledningens attityd till systembytet. Frågeställning 3 fokuserar på hela 
samspelet människa, teknik och organisation och hur personalen hanterar situationer 
då journalsystemet inte är kompatibelt med deras arbetssätt. Här utkristalliserades 
följande teman: anpassa arbetsätt efter TakeCare, anpassa TakeCare efter arbetssätt 
och arbeta runt problemen. Den fjärde och sista frågeställningen handlar om MTO 
kopplat till patientsäkerhet, och under denna frågeställning presenteras materialet un-
der temat patientsäkerhet. 
 

4.1 Frågeställning 1: Hur har det nya journalsystemet påver-

kat förutsättningarna för personalen att utföra sitt arbete?   

4.1.1 Användbarhet 

När informanterna tillfrågades om designen i TakeCare berättade de om både fördelar 
och nackdelar som de upplevde jämfört med det system de hade tidigare. Sjuksköters-
korna och den medicinska sekreteraren nämnde att TakeCare är användarvänligt och 
överskådligt och att det är lätt att hitta i. En av sköterskorna förklarade detta med att 
alla system nu är samlade i ett, det vill säga tidsbokning, journal och remissystem. 
Tidigare var man tvungen att sitta och klicka mellan systemen för att få fram informa-
tion.  En sak som kom fram under observationen var att man kan få fram listor över 
patienterna i TakeCare, exempelvis över de patienter vars journal man senast har be-
sökt, vilket också är en positiv förändring sedan tidigare och som tydliggör informa-
tionen. Den medicinska sekreteraren nämnde vidare att den ökade mängden informa-
tion förbättrar förutsättningarna för att göra ett bra jobb, då det är smidigare att få in-
formationen och det går att dubbelkolla patienternas uppgifter. En sköterska tyckte att 
det är lättare att bemöta och hjälpa patienten på ett korrekt sätt då hon har tillgång till 
hela patientens sjukdomshistoria.  
 
Informanterna berättade också om saker som tydde på att systemet är svårt att hitta i. 
Exempelvis sa läkaren och en av sjuksköterskorna att de saknade en sammanfattning 
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av ett vårdtillfälle. De tyckte att det var svårt att utläsa när patienten egentligen kom 
in respektive blev utskriven, detta för att journalanteckningar från alla vårdinrättning-
ar nu bara samlades under varandra i en löpande text. De saknade en snabbsamman-
fattning från senaste vårdtillfället, vilket de menade fanns i det gamla systemet Meli-
or. Läkaren dryftade under sin intervju en oro över att TakeCare kommer att bli oö-
verskådligt om några år, dels på grund av att journaltexten bara växer och växer för de 
patienter som har många vårdtillfällen, och dels för att remisser aldrig försvinner ur 
TakeCare. Chefen beskrev det som att man nu får filtrera om man inte vill se allt, och 
tidigare fick man ta bort filter om man ville se mer. 
 
En av sjuksköterskorna, som annars pratade varmt om användarvänligheten i TakeCa-
re, menade att den delen av TakeCare som är kopplad till det tidigare journalsystemet 
Melior är mycket svårförståelig och krånglig. 
 
Den medicinska sekreteraren arbetade bland annat med att utföra registreringar av 
arbetet som utförs på mottagningarna. Dessa registreringar leder till att Södersjukhu-
set får betalt för det arbete som de utför. Den medicinska sekreteraren berättade att det 
nu krävs flera steg för att utföra de registreringarna jämfört med det system som de 
hade tidigare. En nackdel som kom fram under observationen var att man inte enbart 
kan söka på en del av personnumret, utan man måste ha alla tio siffrorna, och detta 
försvårar arbetet. 
 
I Landstingsrevisionens rapport TakeCare journalsystem i SLL – En fördjupad 
granskning står det att TakeCare till viss del har vunnit mark på grund av att systemet 
överensstämmer med läkarnas arbetssätt (Landstingsrevisorerna 2008). På Stockholm 
Läns Landstings hemsida kan man vidare läsa om att läkare i TakeCare kan se prover 
som tagits, resultat av röntgenundersökningar samt ordinerade läkemedel (SLL 2012). 
Läkaren i vår studie nämnde däremot tre negativa designfaktorer i TakeCare som var 
kopplade till hans arbete. Den första var att läkemedelsmodulen är undermålig. Han 
tyckte att den var oöverskådlig, svårförståelig och mer anpassad för arbetet på en 
vårdcentral än på ett sjukhus. Den andra faktorn var att konsultanteckningarna ligger 
under läkarens egen mottagning istället för det ställe han eller hon befinner sig på och 
att det därmed finns risk att de missas. Den tredje faktorn var att det inte längre går att 
skicka information direkt till det nationella diabetesregistret. Detta kunde man tidigare 
göra genom en snabblänk i Melior. Läkaren befarade att registreringarna skulle kom-
ma att minska som en följd av att informationen nu måste skickas på papper. 
 
Flera av våra informanter nämnde under sina intervjuer att remisshanteringen nu är 
krånglig. Chefen berättade att remissmängden ständigt är väldigt stor vilket medför att 
det är svårt att få en överblick. Hon upplevde det nya remissystemet som mer kompli-
cerat än det tidigare. Remissystemet infördes i samband med att mottagningarna slogs 
samman. Tidigare hade man haft olika sätt att hantera remisser på. På en mottagning 
registrerade sekreterarna remisser, och på andra mottagningar gjorde sjuksköterskorna 
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det. Nu har det arbetats fram ett gemensamt remisshanteringssätt, oavsett vilken mot-
tagning man arbetar på, och detta sätt är även sammanlänkat med TakeCare. Läkaren 
och den ena sjuksköterskan förklarade att det nu, trots allt, finns två olika typer av 
remisser – pappersremisser och elektroniska remisser, och att detta skapar oreda och 
förvirring. När TakeCare var nytt försökte man scanna in alla pappersremisser, men 
detta system var trubbigt och otillgängligt. Det ledde till att man slutade scanna in 
pappersremisser och istället hanterade pappersremisser och elektroniska remisser på 
två olika sätt. Sköterskan tyckte detta var mycket rörigt. Både hon och chefen menade 
att det är svårt att komma ihåg hur man ska göra. De berättade också att de saknade en 
överblick över alla remisser. De menade att mängden remisser var så stor att detta 
blev ett problem. Den medicinska sekreteraren nämnde en annan nackdel med remiss-
systemet; hon upplevde att det var svårt att hitta mottagare i TakeCare. Om man inte 
söker på det exakta namnet så kommer ingen mottagare upp. Hon menade att detta 
bidrog till att vissa ibland skickade pappersremisser trots att det egentligen borde ske 
elektroniskt.  
 
4.1.2 Effektivitet 

Informanterna tyckte att deras arbete hade blivit mer effektivt i och med införandet av 
TakeCare. De behöver inte lägga tid på att beställa journalkopior, det är mindre pap-
persarbete, informationen är mer lättillgänglig och kommunikationen mellan vården-
heterna är bättre. Chefen som vi intervjuade hade bland annat ansvar för att samman-
ställa hur mycket mottagningen producerade, det vill säga hur genomströmningen av 
patienter ser ut samt hur väl lokalerna på mottagningen används. Chefen uppgav att 
TakeCare underlättade det arbetet och gav henne en bra överblick. 
 
Tre av informanterna uttryckte det som att det ökade informationsflödet hade gjort 
deras arbete smidigare. En sköterska menade att TakeCare underlättade kommunika-
tionen med andra vårdgivare inom Stockholms Läns Landsting vilket var till fördel 
för patienterna. Hon sa så här:  

 
”Det är ju inte den här lilla stängda världen längre utan vi kan 
hjälpa patienten på ett bättre sätt tycker jag.” 

 
På Södersjukhusets hemsida kan man under rubriken Sammanhållen journalföring 
läsa att tack vare att TakeCare är en sammanhållen journal så kan vårdpersonalen 
snabbare, lättare och säkrare få en heltäckande bild av patientens sjukdomshistoria. 
Det innebär att personalen kan ge en säker och god vård och att risken för felbehand-
lingar minskar (Södersjukhuset 2011a).  
 
En positiv sak med TakeCare som en sjuksköterska och den medicinska sekreteraren 
tog upp under sina intervjuer var den nya funktionsbrevlådan. Den fungerar som så att 
man inne i en patients journal kan skriva ett meddelande till en kollega angående pati-
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enten. Om en sköterska exempelvis får ett telefonsamtal från en patient som behöver 
ett nytt läkemedelsrecept, så kan hon istället för att lägga en lapp om detta på läkarens 
skrivbord notera det i funktionsbrevlådan. När läkaren nästa gång loggar in på sin 
dator ser han att någon skrivit till honom, och han kan då gå direkt in i journalen och 
se meddelandet där. Sjuksköterskan och den medicinska sekreteraren menade att detta 
var en mycket smidig funktion som både effektiviserade deras arbete och ökade pati-
entsäkerheten. 
 
4.1.3 Fel 

Sköterskorna och chefen nämnde att det är lätt att dubbelboka patienter i tidsbokning-
en. En sjuksköterska sa att detta sker titt som tätt. Hennes bedömning av orsaken var 
att systemet inte varnar för sådana misstag utan man kan boka in en patient hur många 
gånger som helst. Hon menade att man oftast upptäcker detta när patienten ringer och 
undrar varför hon/han blivit kallad till flera besök. Men det har också hänt att man 
inte upptäckt misstaget förrän patienten kommit dit. Den andra sjuksköterskan berät-
tade att det var omöjligt att dubbelboka i det gamla systemet, och att det nu inte ens 
finns varningar i det nya. Just bristen på varningssystem pratade också den medicins-
ka sekreteraren om. Hennes uppfattning var att man kan göra ganska många saker fel 
innan de upptäcks, inte bara dubbelbokningar av patienter. Hon berättade till exempel 
att hon upplevde att designen i journaldelen inbjuder till att man råkar sätta sig själv 
som signeringsansvarig istället för läkaren. Det var många av hennes sekreterar-
kollegor som gjorde det misstaget i början innan de lärt sig hur det fungerar i det nya 
systemet. 
 
Läkaren och den ena sjuksköterskan trodde sig kunna åtgärda fel som uppstod i Ta-
keCare antingen själva eller med kollegors hjälp. Samtliga informanter visste vart de 
skulle ringa om de inte lyckades reda ut ett problem. 
 
Informanterna verkade totalt sett nöjda med TakeCare, även om de kunde räkna upp 
både bra och dåliga saker med systemet. En sköterska menade att de sakerna som man 
irriterat sig på, har man efter hand kommit över och accepterat, och sedan glömt bort. 
 
4.1.4 Sammanställning av primärdata och sekundärdat a 

Här nedan följer en tabell (tabell 3) som visar samtliga för- och nackdelar med Take-
Care som nämndes i primärdata och sekundärdata. Observera att för- och nackdelar 
som specifikt rör patientsäkerheten istället presenteras under frågeställning 4. 
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Tabell 3.  Fördelar och nackdelar med TakeCare enligt intervjuer, observationer och  

sekundärdata. 

Fördelar från Nackdelar från 

Användarvänligt Intervju 
Saknade sammanfattning av vård-
tillfälle Intervju 

Lätt att hitta i  Intervju Risk att bli oöverskådligt på sikt Intervju 

Slippa klicka mellan olika system Intervju 
Dålig koppling till det gamla syste-
met Intervju 

Listor över patienter Observation Fler steg än tidigare för att få betalt Intervju 

Alla system i ett Intervju 
Otillgängligt system för inscannade 
dokument Intervju 

 
Mer information Intervju Tillgång till hela personnumret krävs Observation 

 
Beställa mindre journalkopior Intervju  Läkemedelsmodul dålig Intervju 

Mindre pappersarbete Intervju 
Konsultanteckningar går ej att pla-
cera där man vill Intervju 

Tillgängligare information Intervju Ej snabblänk till nationella register Intervju 

 
Tydligare rubriker Intervju Otydligare rubriker Intervju 

Bättre kommunikation mellan vård-
enheter Intervju Lättare att dubbelboka patient Intervju 

Bättre kommunikation med hjälp av 
funktionsbrevlåda Intervju Varningssystem dåligt utvecklade Intervju 

Lättare lokaler uppbokade Intervju Lätt att välja fel signeringsansvarig Intervju 

Lättare att se hur mycket mottag-
ningen producerar Intervju Dålig överblick över remisser  Intervju 

Lättare se genomströmningen av 
patienter Intervju Olika arbetssätt för olika remisser Intervju 

Uppges överensstämma med läkar-
nas arbetssätt Sekundärdata Svårt att hitta mottagare Intervju 

Säkrare vård och mindre risk för 
felbehandlingar Sekundärdata     

Snabbare, enklare, säkrare att få ta 
del av patientens sjukdomshistoria Sekundärdata     

Läkare ser läkemedel samt röntgen- 
och provsvar Sekundärdata     
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4.2 Frågeställning 2: Hur har de arbetsorganisatoriska förut-

sättningarna inverkat på personalens interaktion med det 

nya journalsystemet? 

4.2.1 Utbildning och informationsspridning 

I Södersjukhusets årsrapport från år 2011 står det att alla medarbetare på Södersjuk-
huset som skulle komma i kontakt med TakeCare kallades till en obligatorisk grund-
utbildning på en halvdag (Landstingsrevisorerna 2012b). Samtliga informanter har 
arbetat på Södersjukhuset sedan journalsystemet infördes och fick således sin intro-
duktion i systemet innan det infördes. Utbildningen hölls av medarbetare som anmält 
sig frivilligt. En av informanterna var själv utbildare.  
 
Enligt Södersjukhusets årsrapport upprättades aldrig en regelrätt utbildningsplan, men 
insatser genomfördes ändå för att anpassa utbildningarna till olika yrkeskategorier, 
funktioner och ämnen (Landstingsrevisorerna 2012b). Trots det var samtliga infor-
manter missnöjda med utbildningen och påpekade bristen på information gällande hur 
TakeCare praktiskt skulle användas. De tyckte också att det var ett misstag att ha 
blandade grupper under utbildningen, eftersom det därför inte fanns tid och utrymme 
för yrkesspecifika frågor. Den informant som var utbildare i TakeCare påpekade dock 
under sin intervju att utbildningen nu har förbättrats och ser annorlunda ut idag för 
nyanställda. Detta nämnde även en av sjuksköterskorna. 
 
Chefen och den medicinska sekreteraren var kritiska till att arbetet kring införandet av 
det nya systemet tog mycket arbetstid och fortfarande tar upp mycket av deras arbets-
tid. En av sköterskorna menade att det därmed blir mindre tid över till själva patient-
arbetet. Flera informanter nämnde att införandet var dåligt planerat och kom snabbt 
på. Men chefen menade att kollegorna nu blivit bra på att sprida information mellan 
sig. Hennes tolkning var att detta var en naturlig följd av den undermåliga utbildning-
en. Denna informella informationsspridning pratade även sjuksköterskorna om. De 
såg det som ett sätt att lära av varandra, och att det i sin tur förbättrade samarbetet på 
mottagningen. Chefen nämnde att det är vissa personer på mottagningen som är sär-
skilt duktiga på att hitta nya funktioner och finesser i systemet, och sedan delge andra 
sin nyförvärvade kunskap.  
 
Läkaren, sekreteraren och en av sköterskorna tyckte att informationen trots allt inte 
når fram till alla och menade att man därför jobbar på lite olika sätt på de olika mot-
tagningarna. Någon snappar upp något här och någon snappar upp något där, och sen 
sprider man det till sina närmaste kollegor. 
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Sekreteraren gav ett konkret exempel på något som görs olika på olika mottagningar, 
nämligen användandet av funktionsbrevlådan. Hon menade att vissa använder sig av 
den och andra inte. Att man inte vet vilka som har funktionsbrevlådor inkopplade gör 
att informationsspridningen i TakeCare är mindre effektiv än vad den skulle kunna 
vara. Läkaren berättade att det flera gånger hänt att man bestämt att man ska göra på 
ett visst sätt i TakeCare men att informationen inte nått fram till alla. Att informatio-
nen inte har gått fram till alla har inneburit att personalen har fortsatt att arbeta på 
olika sätt.   
 
Samtliga informanter uppgav att de inte till fullo behärskar TakeCare, utan att det 
finns funktioner i systemet som de inte behärskar. Så här sa den som utbildat i syste-
met: 
 

”Idag finns inte tillräcklig kunskap. Jag kanske har lite mer kunskap 
än vad många av mina kollegor har, men jag tycker ändå inte att jag 
kan det. Jag skulle gärna lära mig mer om systemet. För det är ändå 
vissa grejer som man inte har riktigt koll på eller som man inte har 
lärt sig så där hundra än.” 

 
En sköterska, läkaren och chefen sa att de ständigt lär sig nya saker. ”Senast idag lär-
de jag mig lite nytt…” förklarade en av dem. 
 
4.2.2 Implementeringen  

I den befintliga dokumentationen finns det noga beskrivet hur införandet av TakeCare 
började. Under år 2008 utarbetades en konsekvensanalys för att finna fördelar och 
nackdelar med att byta ut det dåvarande journalsystemet Melior till TakeCare, och den 
17 november 2010 togs beslutet att bytet skulle ske på Södersjukhuset. En projektplan 
för bytet av journalsystem godkändes och påbörjades i januari 2011, och avslutades i 
januari 2012. Under projektets gång gjordes även en riskanalys gällande införandet 
och då i synnerhet för införandedygnet (Landstingsrevisorerna 2012b, Södersjukhuset 
2012). Innan införandet gick man ut med på hemsidan att väntetiden på mottagningar-
na och avdelningarna kan bli längre än vanligt (Södersjukhuset 2011b). 
 
I en årsrapport gjord av Landstingsrevisorerna (2012b) står det att en central projekt-
ledare avsattes till projektet, samt ett flertal delprojektledare. Två delprojektledare 
valde under projekttiden att gå till annan tjänst, vilket innebar att den centrala projekt-
ledaren fick överta vissa av delprojekten för att dessa skulle kunna slutföras. Rappor-
ten poängterade att den ökade arbetsbelastningen för den centrala projektledaren samt 
avbrott i delprojekten innebar en risk för negativa effekter vid driftstarten av TakeCa-
re. I samma rapport står även att några sjukhusövergripande delprojekt och vissa verk-
samhetsövergripande projekt aldrig startade. Dock menar samma rapport att inga stör-
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re driftsstörningar inrapporterades i samband med eller efter driftsstart av TakeCare 
(Landstingsrevisorerna 2012b). 
 
Landstingsrevisionen skriver också i Södersjukhusets årsrapport 2011 att de bedömer 
att styrningen och resultatet med att införa TakeCare i allt väsentligt var ändamåls-
mässigt. Detta trots den komplexitet som det innebär att införa ett nytt journalsystem 
för ett akutsjukhus med ungefär 4000 anställda. Ur ekonomisk synvinkel fick man en 
positiv avvikelse på ungefär 3,5 mnkr. Revisionen påtalar också att införandet av Ta-
keCare har inneburit att andra befintliga system har parallellkörts och att avvecklings-
kostnader av äldre system även kommer belasta 2012 års budget 
(Landstingsrevisorerna 2012b). 

 
Under intervjuerna nämndes många nackdelar med införandet av TakeCare. Den me-
dicinska sekreteraren berättade att hon trodde att systemet hade blivit bättre mottaget 
ifall det hade varit ett bättre införande. Införandet av TakeCare skedde den 1a novem-
ber 2011 (Södersjukhuset 2011b). Två månader tidigare hade olika mottagningar sla-
gits samman till en gemensam enhet och den första januari 2012 infördes vårdgaran-
tin, som innebär att mottagningarna får betala vite om inte nya patienter får en besöks-
tid inom en månad. Samtliga förändringar var stora och påverkade mottagningens 
rutiner. Att de kom nära i tid gjorde införandet av TakeCare rörigt, enligt en av sjuk-
sköterskorna.  
 
Informanterna berättade även att informationen innan införandet var dålig och hade 
kommit för sent, och de upplevde att de under införandet hade fått dålig hjälp från 
sakkunniga. Den informant som var TakeCare-utbildare, och som har en något fördju-
pad kunskap i TakeCare, berättade under intervjun att kollegor dagligen ringer och 
frågar saker om systemet. I början, när TakeCare var nytt, så ringde telefonen ännu 
oftare än så. Hon berättade även att många ber om tips om funktioner i TakeCare. 
 
4.2.3 Personalens förutsättningar  

Då det var så många förändringar som skedde samtidigt påverkade detta personalens 
förmåga att ta till sig det nya systemet. Chefen, sekreteraren och de två sjuksköters-
korna nämnde särskilt hopslagningen av mottagningarna och TakeCare-införandet 
som ett olyckligt sammanträffande. Chefen beskrev följdeffekten så här: 
 

”Hösten här den var tuff för alla. Jätte… FÖR tuff nästan. (…) Så 
det var inte bra. Det var kaos här kan man säga, och DÅ var perso-
nalen här trött.” 
 

Alla utom en sjuksköterska uppgav att de känt förändringströtthet i samband med in-
förandet av TakeCare. Läkaren tyckte att det hade varit många förändringar samtidigt. 
Han menade att så länge man var övertygad om att en förändring skulle leda till nå-
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gonting bättre så gick det bra att anpassa sig, men ofta kände man inte denna överty-
gelse och då blev man istället väldigt matt. 
 
En av sköterskorna och sekreteraren sa att de tycker att det är kul med nya saker. 
Denna sköterska hade inte känt någon trötthet över huvud taget under implemente-
ringen av TakeCare. Sekreteraren sa att hon kände sig trött i samband med införandet, 
men att hon sedan tyckte det var roligt när det väl började fungera. Dessa personer har 
jobbat på mottagningen betydligt kortare tid än de andra, och de är också de två yngs-
ta informanterna. De nämnde båda i intervjuerna att de tyckte att det nya systemet 
hade varit lätt att lära sig. Övriga informanter tog också upp sambandet mellan ålder 
och förmåga att lära nytt. Äldre läkare nämndes av chefen och sekreteraren som de 
som har absolut svårast att lära sig det nya IT-systemet, och båda använde sig av ut-
trycket ”det är svårt att lära gamla hundar att sitta”. 
 
Vid tidpunkten för TakeCare-införandet fanns det ingen tidsbokning i systemet. Detta 
har personalen istället själva fått bygga upp. Chefen var starkt ogillande till detta. Hon 
menade att enormt mycket tid gått åt till uppbyggnaden av modulen, och att sköters-
kor utan IT-utbildning, och ibland också utan intresse, tvingats till detta, trots att det 
egentligen inte alls hör till deras arbetsuppgifter. En av sjuksköterskorna som vi inter-
vjuade såg en fördel med att man fick vara med och utforma systemet som man sedan 
skulle arbeta i, men hon var samtidigt skarpt kritisk till att man inte fått mer hjälp av 
IT-kunniga. Hon tyckte också att det var för mycket begärt att man skulle ansvara för 
patienterna samtidigt som man satt upptagen med att bygga systemet.  
 
De som fick bygga upp tidboken var den personal som frivilligt anmält sig till att bli 
så kallade superanvändare. När de anmälde sig till detta trodde de att det skulle inne-
bära att de fick extra utbildning inom systemet och därmed kunde vägleda kollegor 
när de hade enkla frågor. Men att de också skulle tvingas bygga upp ett system från 
grunden var något som inte framgick, utan istället kom som en överraskning.  
 
Den medicinska sekreteraren pratade mycket om att hon tyckte att stämningen hade 
blivit sämre på mottagningen i och med införandet av TakeCare. Hennes bestämda 
uppfattning var att detta berodde på att införandet hade varit dåligt. 

 
”Det har morrats ganska bra under införandet; Äh, det var bättre 
när vi hade det förra, så där, men det är väl som vanligt när det är 
något nytt också kanske. (…) Jag tror att systemet hade blivit bättre 
mottaget ifall det hade varit ett bättre införande. Nu är det så här 
liksom Ah, jävla TakeCare. Folk är sura redan från början, ja det 
blev fel från början egentligen. Ja, det blir ju bättre så klart, för folk 
vänjer sig ju, men ändå – har man fått en negativ syn så är det svårt 
att vända det.” 
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Sekreteraren trodde också att den dåliga stämningen hade att göra med hopslagningen 
av de olika mottagningarna. Personalen kom från små, etablerade enheter med funge-
rande system, och blev sammanförda till en ny, stor grupp. Innan nya rutiner hunnit 
skapas blev det gnabb angående exempelvis vem som skulle tömma diskmaskinen och 
vem som skulle fylla på toalettpapper när det tog slut. 
  
Sekreteraren och den ena sköterskan beskrev implementeringen av TakeCare som att 
det var dåligt i början, men att de trodde att det skulle bli bra på lång sikt. De menade 
att det tar lång tid innan man kan hantera ett system ordentligt. 
 
4.2.4 Samordnad journal  

Att TakeCare är en samordnad journal har i hög grad påverkat arbetsrutinerna enligt 
informanterna. En sjuksköterska berättade till exempel att hon nu informerar patien-
terna utförligt om vad hon tänker anteckna i deras journal, vilket hon aldrig gjorde 
tidigare. Hon menar att hon är mer på sin vakt vad hon skriver och att hon låter pati-
enten får vara lite mer delaktig i vad hon skriver nu, jämfört med när det inte var en 
samordnad journal. Chefen, läkaren och en av sköterskorna tyckte att den samordnade 
vårdjournalen har effektiviserat deras arbete. Exempelvis så slipper läkaren många 
gånger att göra en ny läkemedelslista när han får en ny patient, eftersom en sådan ofta 
redan är upplagd från tidigare vårdenheter. 
 
Samtliga för- och nackdelar med att TakeCare är en samordnad vårdjournal som togs 
upp under intervjuerna finns listade i tabellen (tabell 4) nedan: 
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Tabell 4.  För- och nackdelar med att TakeCare är en samordnad journal enligt in-
formanterna. 

Fördelar Nackdelar 

Lättare att förstå patienten, speciellt om hon eller 
han har svårt att meddela sig. 

Systemet ska passa många olika verksamheter, 
och är därför stort och svårt att påverka. 

Det underlättar informationsflödet, och man slip-
per rekvirera journalkopior. 

Systemet kan missbrukas då personalen kommer 
åt information som de inte har att göra med. 

Man kan se var patienten varit innan och meddela 
provresultat med mera. Enligt en informant känns 
detta proffsigt. 

Vissa patienter som besöker känsliga ställen vill 
inte att andra vårdinrättningar ska kunna se detta. 

Lättare att behandla patienten om man får mycket 
information. 

Har framställts i media på ett negativt sätt som har 
gjort patienter oroliga. 

Det är mer patientsäkert med mindre papper och 
mer elektronisk kommunikation. 

  

Det blir mindre pappersarbete och mer samord-
ningsvinster när remisser och journaler finns på 
samma ställe. 

  

Enklare att se vad patienterna har för medicin och 
upptäcka läkemedelsmissbrukare. 

  

Tidsbesparande, exempelvis att läkaren inte behö-
ver göra en ny läkemedellista om det finns en i 
TakeCare. 

  

Medicinskt är det en fördel för man får veta om 
överkänslighet och allergier. 

  

Enklare och snabbare remissarbete.   

Patientsäkert att uppgifterna finns på ett ställe.   

Personalen blir noggrannare med vad de skriver.   

Patientens delaktighet ökar eftersom personalen 
informerar dem mer om samordnad journal. 

  

Ökad effektivitet och personalen kan skruva upp 
sitt tempo 

  

 
Samtliga informanter nämnde att patienter har möjlighet att spärra sin journal, om de 
så önskar, så att inte alla vårdgivare kan läsa den. Men att detta verkligen skedde i 
praktiken menade de var ovanligt. Läkaren uppgav att han hittills aldrig stött på det. 
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En av sköterskorna sa att hon trodde att det främst är akutmottagningen som drabbas 
när en patient har spärrat. Till öppenvårdsmottagningen kommer bara personer som är 
kända sedan tidigare, och därför stöter personalen där inte på problemet på samma 
sätt. 
 
4.2.5 Ledningens attityd till systembytet 

Att informationen var bristfällig vid införandet av TakeCare framkommer också av att 
informanterna inte alls vet hur ledningen ställer sig till det nya systemet. Informanter-
na sa alla att det inte hade varit någon utvärdering av systeminförandet ännu. Chefen 
och en av sköterskorna trodde att detta var någonting som skulle komma längre fram. 
En sjuksköterska sa att utvärderingen som skedde var den som fanns mellan kollegor-
na - att man småsnackade om vad man tyckte om saker och ting. Informanten som var 
TakeCare-utbildare, sa under sin intervju att hon och de andra utbildarna särskilt hade 
efterfrågat en utvärdering, men att detta inte hörsammats.  
 
Under intervjuerna framkom det att det fanns dåligt stöd uppifrån gällande TakeCare, 
och man hade inte dragit nytta av att andra sjukhus använde systemet redan tidigare. 
Men trots att informanterna var eniga om att en viss kunskapsbrist rådde, så menade 
ändå läkaren och en sköterska att de tyckte att personalen kunde hantera TakeCare 
tillräckligt väl idag för att kunna sköta sina jobb på ett bra sätt. En sjuksköterska sa att 
personalen använder de delar av TakeCare som de behöver. Men sekreteraren ansåg 
att det fortfarande inte fanns tillräcklig kunskap om systemet. 
 

4.3 Frågeställning 3: Hur har personalen hanterat de situa-

tioner då journalsystemet inte är kompatibelt med deras ar-

betssätt? 

4.3.1 Anpassa arbetssättet efter TakeCare  

Personalen berättar att de var tvungna att anpassa sitt arbetssätt i och med att TakeCa-
re infördes. Sköterskorna nämnde särskilt att allting tar längre tid nu, och att det i sig 
förändrar arbetssättet. Anledningen till den stora tidsåtgången menade de berodde på 
osäkerhet och ovana. 
 
I redovisningen från Landstingsrevisorerna finns inte mycket att läsa om huruvida 
TakeCare är kompatibelt med arbetet på sjukhuset. Det nämns dock att TakeCare fun-
gerar bra med läkarnas arbetssätt (Landstingsrevisorerna 2008). Men läkaren i vår 
studie gav i alla fall exempel på något han fått ändra på. Om han till exempel besöker 
en patient inne på kirurgen, så måste han sedan skriva anteckningen i sin egen medi-
cinjournal och inte direkt i kirurgjournalen. Han menade att detta är en förändring till 
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det sämre, eftersom det gör konsultanteckningarna mer otillgängliga. En sjuksköterska 
sa att hon skriver mindre journal nu än tidigare. Hon förklarade det med att hon är mer 
försiktig och på sin vakt eftersom hon vet att alla kan läsa det hon skrivit. Det var 
denna sjuksköterska, som tidigare nämnts, som också var noga med att berätta för 
patienterna vad hon skriver i journalen, och det gjorde hon aldrig med det tidigare 
systemet.  
 
4.3.2 Anpassa TakeCare efter arbetssättet  

Samtliga informanter nämnde att de upplever att det är svårt att få igenom ändringar 
av TakeCare. Så här sa de två sjuksköterskorna: 
 

”Det är bara att hacka i sig. Och saker som jag inte tycker är bra 
med systemet, det har jag inte rätt att tycka något om, lite så känns 
det.” 
 
”Känslan är att det är ett väldigt låst system. Att det kommer ta lång 
tid innan något händer.” 
 

En anledning till att det är svårt att ändra systemet menade informanterna var att det 
ska användas av hela Stockholms läns landsting. Läkaren förklarade att alla måste 
vara med på en förändring, och då kan det ju inte bli en förändring som är bättre för 
mottagningen och sämre för alla andra som använder systemet. Förändringar som 
informanterna tyckte kändes svåra att få igenom, var exempelvis att ändra rubriker. I 
intervjuerna framkom det vidare, att det upplevdes som meningslöst att föra frågan 
vidare då man vet att processerna kan vara långdragna och ibland ta flera år. 
 
Vissa förändringar har dock genomförts sedan starten. Till exempel har funktions-
brevlådan aktiverats. Den kan personalen använda som kommunikations-verktyg sins-
emellan och den underlättar därmed kommunikationen via TakeCare. En sjuksköters-
ka berättade att det finns en tillsatt, övergripande grupp för alla mottagningar, som ska 
träffas och delge varandra kunskap om TakeCare och sedan föra det vidare till sina 
sektioner. Två informanter menade att man på så sätt arbetar med ständiga förbätt-
ringar av TakeCare. Men på grund av administrativa problem så har gruppen inte träf-
fats så många gånger hittills. 
 
Chefen nämnde att det finns några utvalda personer på mottagningen som själva kan 
gå in och göra småändringar i TakeCare. Till exempel så har dessa personer skapat 
grupper och mallar som är knutna till mottagningens speciella arbetsuppgifter och 
patientgrupper. 
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4.3.3 Arbeta runt problemen  

Under intervjuerna framkom det att personalen ibland arbetar runt problem, så kallade 
”workarounds” (Yang et al 2012) som vi beskrev i teoriavsnittet i kapitel 2.3 (IT 
kopplat till arbetsätt och arbetsresultat). Den medicinska sekreteraren trodde det beror 
på att det inte finns tillräcklig kunskap och vilja, och en sjuksköterska nämnde 
otrygghet som en anledning. Exempel som lyftes när personal arbetar runt problem 
var att vissa i början gick tillbaka till det gamla systemet och försökte använda det 
istället, trots att man gått över till det nya systemet. Den medicinska sekreteraren sa 
också att det är många som fortsätter att använda pappersremisser trots att man kan 
skicka remisser elektroniskt nu med det nya systemet. Hon berättade vidare att det är 
vissa i personalgruppen som struntar i att använda vissa funktioner i TakeCare trots att 
de vet om att de finns. 
 

4.4 Frågeställning 4: Vilka konsekvenser får interaktionen 

mellan människa, teknik (TakeCare) och organisation för 

personalens arbetsätt och patientsäkerhet? 

4.4.1 Patientsäkerhet 

Informanterna tillfrågades under intervjuerna om de trodde patientsäkerheten ökat 
eller minskat i och med systembytet. Chefen, en sjuksköterska och den medicinska 
sekreteraren trodde alla att patientsäkerheten ökat. Den andra sjuksköterskan och läka-
ren trodde inte att det blivit någon större skillnad. De som var positiva menade att 
patientsäkerheten ökat eftersom informationen om patienter blivit mer lättillgänglig. 
Om en patient till exempel kommer in på akutmottagningen så kan personalen utan 
dröjsmål läsa tidigare uppgifter. Sjuksköterskan berättade att detta varit ett problem 
tidigare, när patienter inte själva kunde förmedla sig och man fick påbörja ett detek-
tivarbete för att få fram en anamnes. 
 
Det ökade informationsflödet var något som fyra av fem informanter tyckte var en 
fördel ur patientsäkerhetsperspektiv. De syftade dels på provsvar från andra instanser, 
och dels på allmänna uppgifter så som överkänslighet eller allergi mot läkemedel. 
Vissa patienter kommer inte ihåg, eller kan inte av andra anledningar tala om vad de 
tar för mediciner. Då kan personalen numera gå in i systemet och genast få fram en 
lista över detta. 
   
På Södersjukhusets hemsida kan man läsa att TakeCare kommer att ge möjligheter för 
sjukvården att stärka patientsäkerheten genom snabbare kommunikation och bättre 
överblick kring patienten (Södersjukhuse 2011a). I patientsäkerhetsberättelsen, som 
också den ligger på Södersjukhusets hemsida, står det dessutom att målsättningen med 
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den sammanhållna journalen är ökad säkerhet i informationsöverföringen mellan pati-
entens olika vårdkontakter (Södersjukhuset 2012). 

 
Det ökade informationsflödet var dock också det som informanterna tog upp som nå-
got som kan påverka patientsäkerheten på ett negativt sätt. Den medicinska sekretera-
ren menade att det kan finnas personal som missbrukar systemet och läser sådant som 
de inte har att göra med. Chefen trodde dock tvärtom att säkerheten blivit högre efter-
som personalen loggas när de går in i en journal. Hon och en sjuksköterska menade att 
man är mer försiktig både med vad man läser och med vad man skriver, och att detta 
alltså i sin tur påverkar patientsäkerheten positivt. 
 
Ett problem med patientsäkerheten som uppmärksammas i en årsrapport från Karo-
linska Universitetssjukhuset är att det inte går att säkerställa att användarna loggar in i 
systemet med egna inloggningsuppgifter. För att lösa det problemet hade man under 
2011 tagit fram rutiner för att man ska logga in med personliga elektroniska kort, vil-
ket skulle vara klart i slutet av år 2012 (Landstingsrevisorerna 2012a). 
 
I intervjuerna nämndes remissystemet i samband med diskussion om patientsäkerhet. 
Chefen menade att det blivit totalt sett mindre papper i omsättning, och att detta hade 
positiv inverkan på patientsäkerheten. En sjuksköterska sa istället att remissystemet 
har en negativ inverkan på patientsäkerheten eftersom man nu har både elektroniskt 
system och papperssystem och att detta bäddar för misstag och fel. Läkaren tog sär-
skilt upp att läkemedelslistorna blivit krångliga att läsa, och att detta förmodligen på-
verkade patientsäkerheten på ett negativt sätt. 
 
Enligt informanterna har många patienter frågor om hur det nya journalsystemet fun-
gerar. Läkaren sa att han ändå tycker att de flesta patienterna verkar positiva till sy-
stemskiftet.  Ofta har patienterna trott att sjukvården redan haft ett gemensamt jour-
nalsystem och blivit förvånade över att det först nu har införts. Chefen nämnde att det 
kan vara en nackdel för patienter att alla nu kan läsa deras journaler. Hon menade att 
om man varit på ett känsligt ställe så vill man kanske inte att alla sedan ska se detta. 
Hon trodde att denna öppenhet i systemet gör att vissa patienter upplever det nya sy-
stemet som mindre säkert än tidigare. De båda sjuksköterskorna sa under intervjuerna 
att det är viktigt att informera patienter som vill spärra sina journaler om konsekven-
serna av detta, då spärrandet av en journal kan innebära en medicinsk risk. 
 
Rapporten från Landstingsrevisorerna påtalade att den spärrningsmöjligheten som 
finns i TakeCare ej är tillräckligt tillfredställande gällande patienter med skyddad 
identitet (Landstingsrevisorerna 2012b). 
 
En sammanfattning av det nya journalsystemets positiva och negativa inverkan på 
patientsäkerheten, enligt informanterna och enligt information i befintlig dokumenta-
tion ses nedan (tabell 5 och 6): 
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Tabell 5.  För- och nackdelar med patientsäkerhet kopplat till TakeCare enligt 
informanterna. 

Fördelar Nackdelar 

Man ser till att ha mer på fötterna innan man 
skriver och läser i någons journal. 

Dubbelbokningar gör att patienten måste ta sig till 
sjukhuset när han egentligen inte behöver vilket 
kan bli en risk. 

Tydliga varningar om patienten är allergisk mot 
något. 

Att personer som missbrukar systemet kan komma 
åt mer information än tidigare. 

Man får information även om patienten har svårt 
att förmedla sig. 

Läkemedelmodulen är designad så det kan se 
väldigt rätt ut även om det är fel.  Det blir alltså 
svårare att upptäcka fel i läkemedelsmodulen 
jämfört med papper. 

Fördel att allt finns på ett ställe. 

Att man har två olika rutiner för e-remisser och 
pappersremisser, vilket gör att papper kan komma 
bort. 

Fördel att man kan se uppgifter från andra vårdgi-
vare och få bakgrundsinformation.   

Man blir loggad, vilket gör att man inte går in i ett 
system som man inte har något att göra med.   

Känns säkrare än det förra systemet.   

Förbättrad säkerhet ur sekretessynpunkt på grund 
av mindre lösa papper, exempelvis när man an-
vänder funktionsbrevlådan.   
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Tabell 6. Patientsäkerhet enligt befintliga dokument. 

Fördelar Nackdelar 

Tillgång till hela patientens vårdhistoria så att 
patienten snabbare kan få rätt vård (Södersjukhu-
set 2011a). 

Att man inte loggar in i systemet med egna uppgif-
ter (Landstingsrevisorerna 2012a). 

Att det går att ta del av informationen oavsett var 
man vårdas (Södersjukhuset 2011a). 

Otillräckliga spärrningsmöjligheter för patienter 
med skyddad identitet (Landstingsrevisorerna 
2012a). 

Ansvarig läkare kan se prover som tagits, röntgen-
undersökningar och ordinerade läkemedel (SLL 
2012). 

  

Snabbare kommunikation (Södersjukhuset 2011b).   

Bättre överblick (Södersjukhuset 2011b).   

Ökad säkerhet i informationsöverföringen mellan 
patientens olika vårdkontakter (Södersjukhuset 
2012). 

  

 
En riskanalys gjordes inför införandedygnet (Södersjukhuset 2012). Vi har inte hittat 
riskanalysen, men däremot har vi kunnat ta del av ett dokument där man inför infö-
randet gick ut med att väntetiderna på mottagningarna och avdelningarna kunde bli 
längre än vanligt (Södersjukhuset 2011b).  
 
Eftersom TakeCare är ett system som har funnits länge i Stockholm Läns Landsting 
har granskningar av TakeCare och patientsäkerhet gjorts tidigare. Exempelvis gjordes 
en uppföljning av tidigare granskning av TakeCare som bland annat berörde systemet 
och den nya patientsäkerhetslagen (Landstingsrevisorerna 2009). Då våra frågeställ-
ningar bara berör Södersjukhuset har vi inte valt att studera dokument som behandlar 
TakeCare före övergången till TakeCare på Södersjukhuset.
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5 Analys, diskussion och slutsatser 

 
I detta avslutande kapitel inleder vi med att analysera och diskutera hur resultaten 
uppfyller syftet och besvarar frågeställningarna. Därefter diskuterar vi metoderna vi 
använt oss av samt hur detta kan kopplas till validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas 
med slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
 

5.1 Analys och diskussion 
 
Syftet med studien var alltså att undersöka hur systemprestandan och dess inverkan på 
patientsäkerheten har påverkats av införandet av det IT-baserade journalsystemet Ta-
keCare vid en öppenvårdsverksamhet på Södersjukhuset. Frågeställningarna lydde: 
 

1. Hur har det nya journalsystemet påverkat förutsättningarna för personalen att 
utföra sitt arbete?   

2. Hur har de arbetsorganisatoriska förutsättningarna inverkat på personalens in-
teraktion med det nya journalsystemet? 

3. Hur har personalen hanterat de situationer då journalsystemet inte är kompati-
belt med deras arbetssätt? 

4. Vilka konsekvenser får interaktionen mellan människa, teknik (TakeCare) och 
organisation för patientsäkerheten? 

 
Vårt resultat handlar i stor utsträckning om samspelet mellan människa, teknik och 
organisation (MTO). Svaret på den första frågeställningen är främst kopplat till män-
niska och teknik, den andra frågeställningen behandlar relationen mellan människa 
och organisation samt mellan teknik och organisation, den tredje frågeställningen 
kopplar ett grepp om hela begreppet MTO i relation till personalens arbetssätt, och 
den fjärde och sista frågeställningen handlar om MTO och patientsäkerhet. 
 
5.1.1 Frågeställning 1: Hur har det nya journalsyst emet påverkat förut-
sättningarna för personalen att utföra sitt arbete?    

Resultatet här handlar främst om sambandet/interaktionen mellan människa och tek-
nik, men även om hur personalens arbetssätt förändrats på grund av förändringar i 
organisationen. Ett exempel på detta är remissystemet där nya remisser skapades då 
mottagningen slogs ihop till en enhet, och man försökte få den nya enheten att använ-
da samma rutiner. Några månader senare infördes TakeCare och systemet att hantera 
remisser förändrades igen. Remissystemet är ett exempel på att samspelet mellan M 
och T inte har fungerat optimalt på grund av organisationsförändringar. Frågor som 
rör organisationskomponenten (O) kommer att diskuteras mer ingående under fråge-
ställning 2. 
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Då deltagarna i studien pratade om hur TakeCare har påverkat deras förutsättningar 
att utföra sitt arbete, nämnde de särskilt effektivitet och risken att göra fel. Både dessa 
saker påverkar patientsäkerheten, direkt eller indirekt. Dock har vi valt att diskutera 
patientsäkerhet mer ingående under frågeställning 4. 
 
Vid en jämförelse mellan primärdata och sekundärdata så är det tydligt att den sist-
nämnda tar upp fler fördelar med systemet och framhåller att systemet är kompatibelt 
med personalens arbetssätt. Primärdata visar istället på en del nackdelar med det nya 
systemet relaterat till personalens arbete. När informanterna gick ner på detaljnivå, så 
nämndes många dåliga saker men endast en bra, det vill säga funktionsbrevlådan. 
Trots detta sa de att de totalt sett var nöjda med journalbytet. En sak som vi finner 
anmärkningsvärd i den befintliga dokumentationen är att det på ett ställe står att sy-
stemet överensstämmer med läkarnas arbetssätt, men i sammanhanget nämns inga 
andra personalkategorier. Antagligen beror det på att det är läkare som studerats, men 
vi skulle gärna se en noggrannare utvärdering av skillnaderna mellan personalkatego-
rier. Vi har valt att studera olika personalkategorier, men har ingen möjlighet att se 
några samband eller skillnader då vi har ett för litet urval. 
 
I teoriavsnittet presenterades två uttryck som är myntade av Donald Norman (1988), 
”the gulf of execution” och ”the gulf of evaluation”. The gulf of execution handlar om 
konflikten mellan vad en person vill  göra i ett system och vad hon faktiskt kan göra. 
När nackdelarna i TakeCare diskuterades framkom flera exempel på the gulf of exe-
cution, till exempel att man önskade en sammanfattning av ett vårdtillfälle i TakeCare 
och att man önskade att man kunde koppla TakeCare direkt till ett nationellt register. 
Bland personerna vi har intervjuat förefaller det finnas en förståelse för att en viss gulf 
of execution måste finnas, då systemet TakeCare används av många olika verksamhe-
ter och yrkeskategorier och att systemet inte endast passar en specifik verksamhet 
utan ska tillfredsställa många olika användare.   
 
The gulf of evaluation handlar om hur användaren uppfattar och tolkar hur ett föremål 
eller system ska användas, och hur det verkligen fungerar. Om användaren måste an-
stränga sig mycket för att förstå hur systemet eller föremålet fungerar är klyftan stor. 
Klyftan är liten om det är lätt att avläsa och korrekt bedöma hur föremålet eller syste-
met ska användas (Norman 1988). Informanterna i vår studie berättade att systemet 
var svårt att ta till sig i början. En sjuksköterska påtalade att det var flera saker hon 
irriterade sig på i början som hon nu har glömt bort. Vår tes är att the gulf och evalua-
tion har minskat ju mer man har lärt sig systemet, och att man har accepterat de be-
gränsningar som kvarstår. Att man accepterar begräsningarna kan bero på att man 
tycker att fördelarna överväger nackdelarna i systemet. 
 
Som tidigare nämndes finns en skillnad mellan primärdata och sekundärdata vad gäll-
er för- och nackdelar med TakeCare. Vi tror att även detta kan jämföras med The gulf 
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of evaluation. Författarna till utredningarna har en uppfattning om hur systemet fun-
gerar medan informanterna använder det i praktiken och vet hur det faktiskt fungerar.  
 
I teori-kapitlet påpekade vi, i avsnitt 2.2.2 (Människa och Patientsäkerhet) att teknik 
bör passa människans kognitiva förmågor. Exempel på när detta lyckats och inte lyck-
ats framkom i både intervjuer och observationen. Informanterna tyckte att systemet är 
överskådligt, att det är lätt att hitta i och att det går enkelt att se om lokaler är uppbo-
kade. Å andra sidan upplevde de att det finns risk för att man sätter fel person som 
signeringsansvarig, att det är dålig översikt över remisser och vårdtillfällen och att det 
är svårt att hitta mottagare. Vi tror att förbättring av dessa funktioner hade kunnat vara 
tidsbesparande och leda till en mer effektiv vård. Den befintliga dokumentationen tar 
inte upp sambandet mellan systemet och personalens kognitiva processer. Det enda 
som nämns är att systemet stämmer väl överens med läkarnas arbetssätt. Det står ock-
så att ökad mängd information ska minska mängden fel, men det samspelet beskrivs 
inte närmare.  
 
Enligt Holden et al (2011) är viktigt att systemet inte bara stödjer kognitionen när 
arbetet fungerar som det brukar utan även vid problematiska förhållanden. Huruvida 
TakeCare stödjer personalen vid dessa processer framkommer varken i primär- eller 
sekundärdata. Det beror troligtvis på att personalen inte hittills upplevt några förhål-
landen sedan TakeCare infördes som problematiska.  
 
Som tidigare nämnts var samtliga fem informanter över lag nöjda med TakeCare. En 
sjuksköterska menade att det som man irriterat sig på vid införandet, har man efter 
hand kommit över och accepterat, och sedan glömt bort. Vi menar att detta antingen 
kan betyda att man nu lärt sig att hantera systemet och att det därför fungerar bra eller 
att man motvilligt accepterat och resignerat men inte anser att det fungerar bra. Häruti 
finns en markant skillnad, som vi dock inte undersökt närmare. 
 
5.1.2 Frågeställning 2: Hur har de arbetsorganisato riska förutsättningar-
na inverkat på personalens interaktion med det nya journalsystemet? 

Hur arbetssättet förändrats till följd av systeminförandet hänger till stora delar sam-
man med att TakeCare är en sammanhållen journal. I intervjuerna framkom många 
fler fördelar än nackdelar med att journalsystemet nu är samordnat. 
 
Den kritik som Øvretveit et al (2007ab) framförde angående tidigare övergångar till 
TakeCare i Stockholms Läns landsting återfinns till stor del i denna studie. En av våra 
informanter sa exempelvis att hon inte tycker att det verkar som att ledningen på Sö-
dersjukhuset dragit nytta av att systemet redan användes på flera håll. Detta framkom 
även i studierna av Øvretveit et al (2007ab). Annan kritik som går igen är att många 
förändringar sker samtidigt och att implementeringen av det nya systemet tar tid från 
det kliniska arbetet. Den tydligaste kritiken som samtliga våra informanter nämnde 
och som också framkom i studierna av Øvretveit et al (2007ab) är riktad mot TakeCa-
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re-utbildningen, och mot att flera yrkeskategorier får exakt samma utbildning fast de 
ska använda TakeCare på olika sätt. Vi har tidigare nämnt the gulf of evaluation som 
handlar om skillnaden i hur en person uppfattar och tolkar ett system och hur det 
egentligen fungerar (Norman 1988). Denna klyfta torde vara stor som följd av dålig 
information och utbildning.  
 
Det kan tyckas som om implementeringen tar stor plats i vårt resultat men det beror på 
att detta är en framträdande del av den befintliga dokumentationen och att även delta-
garna berättade mycket om detta när de tillfrågades om organisation och ledning i 
förhållande i TakeCare. Att det ser ut på detta sätt kan bero på att TakeCare har införts 
så nyligen och att det är i införandeprocessen som ledningen har varit framträdande i 
frågor om TakeCare. Införandet har även fått en stor plats då synen på TakeCare ver-
kar förändrats över tid, dels beroende på hur det blev presenterat och mottaget, men 
även efter man har lärt sig systemet. 
 
I vårt teoriavsnitt presenterade vi ett avsnitt om förändringsarbete och personalens 
attityd till förändringar. Vi refererar bland annat till Bruzelius & Skärvad (2011) som 
påpekar att personalens kritik ofta är riktad mot informationen om förändringen och 
om förändringsprocessen snarare än själva förändringen. Detta är något som tydligt 
går att koppla till de svar vi har fått från våra informanter. Bruzelius & Skärvad (ibid) 
betonar vidare att insikt, förståelse och kunskap om förändringsbehovet är viktiga 
delar. Detta är däremot något som vi upplever att våra informanter har, vilket kan tyda 
på att ledningen har varit bra på att informera sina anställda, även om det framkom-
mer mycket kritik mot informationen och att ingen riktigt verkar veta hur ledningen 
ställer sig till förändringsprocessen. Bruzelius & Skärvad (ibid) menar också att per-
sonalen har lättare att stödja förändringar som uppfattas som hanterbara, begripliga 
och meningsfulla. Införandet av TakeCare verkar personalen tycka är både begripligt 
och meningsfullt. Dock framkommer kritik mot att det varit rörigt då införandet sked-
de samtidigt med många andra förändringar.  
 
Att många förändringar skedde samtidigt är en sak som enligt Bruzelius & Skärvad 
(2011) kan leda till förändringströtthet, vilket fyra av fem informanter i vår studie 
uppger att de känt. Stora förändringar som sammanfaller kan också påverka persona-
lens kognitiva förmåga att lära nytt. Øvretveit et al (2007a, 2007b) menar att vården är 
en föränderlig miljö där nya patienter inkommer, olika sjukdomar behandlas och pati-
enternas tillstånd ständigt förändras. Detta kan göra att införandet av ett nytt IT-
system överstiger den mängd av förändringar som en person klarar av att hantera. Att 
sammanslagningen av mottagningen och införandet av vårdgarantin skedde nära i tid 
med införandet av TakeCare kan ha bidragit till att fyra av våra informanter kände 
förändringströtthet. 
 
I Porras och Robertsons (1992) modell ”A changed-based organizational framework” 
framkommer det komplexa sammanhanget när det gäller systemprestanda och hur den 
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kan påverkas i en organisation. Överst i modellen finns ”environment”, omgivningen, 
som i vårt fall är dels Södersjukhuset och Stockholms läns landsting och dels hela 
samhället eftersom Stockholm läns landsting är politiskt styrt. Södersjukhuset, Stock-
holm Läns Landsting och samhället har en vision om hur sjukvården ska fungera. Den 
här visionen påverkar organisationen, tekniken och människorna som i sin tur påver-
kar varandra. I Porras och Robertsons modell finns även den fysiska omgivningen 
med som en komponent, men den har vi valt att inte titta på i vår studie. I denna kom-
plexa modell ser vi att en förändring påverkar väldigt många saker. Byter vi ut tekni-
ken kommer det påverka inte bara personalen och hur de arbetar, utan även omgiv-
ningens bild om hur organisationen ska arbeta. Detta leder till fler förändringar. I vårt 
arbete har fokus främst legat på hur organisationen har påverkats, men också på hur 
personalen påverkats och deras förmåga att ta till sig och arbeta i systemet. Porras och 
Robertssons modell är värdefull för att den ger en förståelse för hur komplex en orga-
nisation är och hur många delar som måste tas hänsyn till när man genomför en för-
ändring. Vi tror att visionen som Södersjukhuset, Stockholms läns landsting och sam-
hället har handlar om att vården ska vara effektiv och säker, det vill säga bra vård till 
så liten kostnad som möjligt. Därför är det viktigt med ett tekniskt system som ger 
personalen rikligt med information på ett effektivt sätt. 
  
5.1.3 Frågeställning 3: Hur har personalen hanterat  de situationer då 
journalsystemet inte är kompatibelt med deras arbet ssätt? 

Nicoloini (2006) beskriver, som nämns i teoriavsnittet, tre olika sätt att hantera ny 
teknik då tekniken oftast inte från början är kompatibel med det arbetsätt som organi-
sationen och personalen använder sig av. De tre metoderna är att man anpassar arbets-
sättet så att det passar tekniken, man anpassar tekniken så att den passar arbetssättet 
eller man arbetar runt problemen. I vårt arbete har vi kunnat se exempel på alla tre, 
men det verkar som personalen till stor del varit tvungen att anpassa sig efter TakeCa-
re eftersom systemet ska passa många verksamheter. Att man arbetar runt problemen 
tycks vara relativt ovanligt, och de som nämner det förefaller negativa till att det över 
huvudtaget sker. I vårt teoriavsnitt tog vi även upp att det krävs både kompetens, vilja 
och acceptans att använda ny teknik (Norman 1988). I de fall då personalen valt att 
inte använda tekniken på det sätt det är tänkt verkar det just bero på ovilja, men även 
på otrygghet. Det kan tyda på att personalen inte har tillräckligt med kompetens för att 
känna sig trygga med att använda systemet på rätt sätt. Det finns även exempel då 
tekniska möjligheter har funnits men där man inte valt att använda funktionerna från 
början från ledningens håll, som exempelvis vid funktionsbrevlådan. Efter ett tag har 
dock funktionen kommit igång, vilket visar att man anpassar TakeCare efter rådande 
arbetsätt. Exemplet med funktionsbrevlådan kan också visa på att en designer av tek-
nik kan se en möjlighet som exempelvis inte ledningen har sett. 
 
Holden (2011) presenterar i sin modell hur ny teknik påverkar arbetssättet inom vår-
den. Ny teknik införs, den nya tekniken påverkar arbetssättet, arbetssättet påverkar 
vilket sätt man ger vård på, vilket i sin tur påverkar arbetsresultatet. För varje liten 
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förändring man gör för att anpassa arbetsätt efter tekniken förändras även arbetsresul-
tatet. Vid införandet av TakeCare har personalen inte fått tydliga riktlinjer hur de ska 
använda systemet utan varit tvungna att själva och med kollegors hjälp komma fram 
till detta. Troligtvis har därför deras arbetssätt fått anpassas mer än om de fått en bra 
utbildning i systemet. Ser man till Holdens (ibid) modell borde det innebära konse-
kvenser för arbetsresultatet. Våra informanter talar vidare om småförändringar som 
man kan göra i systemet. Det innebär att tekniken ändras, som i sin tur påverkar ar-
betssättet och så vidare. Holdens modell visar att det sker ständiga förändringar och 
dessa ständiga förändringar påverkar naturligtvis även de svar som man får vid en 
intervju. Intervjusvaren kan bero på vilken fas som personalen upplever att de befin-
ner sig i för tillfället. Många av deras svar visar att de fått anpassa sig mycket efter 
TakeCare. Två uppger att de tycker att det finns tillräcklig kunskap idag för att man 
kan sköta sitt jobb på ett bra sätt, medan en uppger att det inte finns tillräcklig med 
kunskap, vilket kan tyda på att de är i en ständigt föränderlig process där de olika in-
dividerna kan befinna sig på olika ställen. 
  
5.1.4 Frågeställning 4 Vilka konsekvenser får inter aktionen mellan män-
niska, teknik (TakeCare) och organisation för patie ntsäkerheten? 

Majoriteten av informanterna trodde att patientsäkerheten ökat i och med systembytet. 
I den befintliga dokumentationen tas det upp mycket om patientsäkerhet, men det 
finns en skillnad mellan informationen som är riktad till patienterna och rapporterna. I 
patientinformationen är det nästan enbart fördelar med systemet ur ett patientsäker-
hetsperspektiv som presenteras medan det i rapporterna även presenteras förbättrings-
områden för att patientsäkerheten ska bli optimal. De nackdelar som påpekats av per-
sonalen är inte samma som presenteras i den befintliga dokumentationen. En slutsats 
som kan dras av detta är att både oberoende källor som har gjort rapporterna och per-
sonalens åsikter behövs för att kunna ge en heltäckande bild. Fördelarna med TakeCa-
re ur patientsäkerhetssynpunkt som presenteras i den befintliga dokumentationen 
kommer igen i intervjuerna i större utsträckning än nackdelarna. 
 
Vissa av de synpunkter som personalen uttryckte under den andra frågeställningen 
gällande hur det nya journalsystemet har påverkat förutsättningarna för dem att utföra 
sitt arbeta, ser vi som en möjlig patientsäkerhetsbrist i förlängningen. Exempelvis 
nämndes att journalsystemet riskerar att bli oöverskådligt i framtiden och att över-
blicken över remisser är dålig. Vi tänker att detta kan leda till att personalen missar 
viktig information och att patientsäkerheten därmed blir lidande. Fler liknande brister 
skulle troligtvis kunnat upptäckas vid en noggrannare analys men vi har dock valt att 
inte analysera detta vidare utan fokuserar endast på patientsäkerhet utifrån det perso-
nalen och rapporterna nämner. 
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5.2 Metoddiskussion  

De metoder vi valde för att genomföra studien tycker vi har fungerat väl för att upp-
fylla syftet och besvara frågeställningarna. Vi märkte under intervjuernas gång att viss 
mättnad uppstod, och bedömer därför att dessa fem personers deltagande var tillräck-
ligt för att uppfylla studiens syfte. Att det var chefen som valde ut informanterna kan 
naturligtvis ha fått betydelse för de svar vi fått. Personerna som valdes var dock i oli-
ka ålder, hade olika professioner och hade arbetat olika lång tid på Södersjukhuset. 
Samtliga hade på ett eller annat sätt varit involverade i processen att införa TakeCare, 
och hade tidigare uttryckt åsikter om TakeCare, både positiva och negativa. Vi valide-
rade vår uppfattning av intervjusvaren under intervjuernas gång genom att ställa kon-
trollfrågor till informanterna för att säkerställa att vi uppfattat svaren på rätt sätt. In-
formanterna blev även tillfrågade om de trodde att deras åsikter stämde överens med 
övriga kollegors. Detta var för att få en uppfattning om deras åsikter var representati-
va för hela mottagningen. Intervjuerna skedde på mottagningarna för att informanter-
na skulle känna sig trygga i miljön. 
 
Intervjuerna har varit den största informationskällan i vår studie. Øvretveit et al 
(2007ab) påpekar att brister i djuplodande intervjustudier är att materialet bygger på 
vad ett litet antal informanter väljer att berätta.  Vi har försökt att kompensera för det-
ta genom att även använda oss av en observation och av befintlig dokumentation i 
form av patientinformation och olika typer av rapporter. Med hjälp av den här typen 
av metodtriangulering har validiteten i studien kunnat stärkas (Jacobsen 2005). 
 
Syftet med observationen var att få större förståelse för systemet, och på så sätt få ett 
komplement till materialet från intervjuerna. Förmodligen hade vi fått fram än mer 
information om alla intervjuer kompletterats med en observation, men tyvärr fanns det 
inte utrymme för det.  
 
Den befintliga dokumentationen om TakeCare har bidragit till förståelsen för hur 
andra har tolkat och sett på införandet och användandet av TakeCare. Även om mate-
rialet inte var anpassat efter vårt syfte har det ändå hjälpt oss via årsrapporter, gransk-
ningar och patientinformationer vi läst som gett oss kompletterande information och 
hjälpt oss att besvara frågeställningarna. Materialet som är hämtat från Stockholm 
läns landstings hemsida och Södersjukhusets hemsida, förefaller främst vara riktat till 
allmänheten snarare än till vårdpersonal. Vi har själva valt ut vad som varit relevant 
för vår studie och vi tror således vi har fått ett bra underlag för att komplettera pri-
märdata. 
 
Intervjuerna transkriberades och vid analysen av materialet var svårigheten att reduce-
ra det material vi fått in. För att uppnå god validitet fick informanterna läsa igenom 
materialet innan det publicerades. Vid analysen av observationen utgick vi istället från 
stödord. Då är svårigheten istället att få sammanhanget korrekt. I analysen av stödor-
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den samarbetade vi för att se att båda uppfattade tolkningarna likadant, vilket vi gjor-
de.  
 
Vi bedömer därför att validiteten och reliabiliteten i studien är god. 
 

5.3 Slutsatser och förslag till vidare studier 

5.3.1 Slutsatser  

Det nya journalsystemet TakeCare har påverkat personalen möjlighet att genomföra 
sitt arbete i både positiv och negativ riktning. Samtliga informanter verkade totalt sett 
nöjda med journalbytet, även om de kunde räkna upp saker som både hade förbättras 
och försämrats i sitt arbete. Den befintliga dokumentationen visar endast fördelar med 
hur journalsystemet påverkar förutsättningarna för personalen att utföra sitt arbete, 
medan våra informanter presenterar både fördelar och nackdelar med systemets an-
vändbarhet, möjligheter att arbeta effektivt och minska risken för fel. 
 
De arbetsorganisatoriska förutsättningarna har påverkat personalens möjlighet att in-
teragera med det nya systemet. Det som försvårat integreringen enligt personalen är 
brister i utbildning och information om systemet samt att flera förändringar skedde 
samtidigt. Att TakeCare är en samordnad journal får konsekvenser för arbetet, men 
informanterna såg fler fördelar än nackdelar med den samordnade journalen, samman-
lagt räknade de upp 14 fördelar och fem nackdelar. 
 
Vi de tillfällen då TakeCare inte har varit kompatibelt med personalens arbetssätt har 
informanterna hanterat det på olika sätt. Informanterna upplevde att TakeCare var 
svårt att ändra, men att de försökte påverka det, bland annat genom att få tillgång till 
funktioner som redan finns i systemet. Annars försökte man anpassa sitt arbetssätt 
efter TakeCare. Ett par exempel på att kollegor har försökt arbeta runt problemen an-
ges också.  
 
Både informanterna och den befintliga dokumentationen angav nackdelar och fördelar 
med TakeCare ur patientsäkerhetssynpunkt. Informanterna nämnde totalt åtta och fyra 
nackdelar, medan den befintliga dokumentationen nämnde två nackdelar och sex för-
delar. Personalen tenderade att se andra aspekter av patientsäkerheten jämfört med 
den befintliga dokumentationen. 
 
5.3.2 Förslag till vidare studier 

Denna studie har svarat på vissa frågor men även väckt många nya. Framförallt hade 
det varit intressant att studera patienternas bild av journalbytet; upplever de att vården 
blivit mer effektiv och säker? Tyvärr har denna vinkling inte rymts inom ramarna för 
vårt syfte, men vi hoppas att detta är något som framöver kommer att studeras. 
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Vi är också intresserade av hur vårdpersonal med olika yrken betraktar systemet i för-
hållande till deras arbetssätt. Vårt underlag är för litet för att vi ska kunna generalisera 
och dra slutsatser om detta. Givetvis hade det också varit intressant att få med andra 
vårdenheters åsikter. Hur väl stämmer TakeCare överens med vårdcentralernas arbets-
sätt? 
 
Holden et al skriver i sin studie att det är viktigt att systemet inte endast är funktionellt 
i det vanliga arbetet, utan även vid extra problematiska omständigheter. Det vore där-
för intressant att undersöka hur väl TakeCare fungerar när problem eller olyckor upp-
står, då det kanske är som allra viktigast att systemet fungerar optimalt. 
 
Slutligen hade det varit intressant att studera en systemförändring i en organisation 
som skett på helt annat sätt med andra premisser, till exempel att medlemmarna fått 
tidig information, fått vara med under systemuppbyggandet och påverka tekniken, fått 
en god utbildning i samband med införandet, och att införandet sedan skedde i lugn 
och ro utan andra samtida förändringar. Detta hade varit intressant att jämföra med 
våra resultat.  
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Bilaga 1 Intervjuguide till läkare, sjuksköterskor och medicinsk sekreterare  
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 Bilaga 1 Intervjuguide till läkare, sjuksköterskor och medicinsk sekreterare 

 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN     Maria Dahl 
Magisterutbildning i Ergonomi och MTO                                               Cecilia Ekholm 

Intervjuguide till läkare, sjuksköterskor och medicinsk sek-

reterare 

INLEDANDE FRÅGOR 
1. Var har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit chef/läkare/sjuksköterska/läkarsekreterare? 

3. Hur länge har du arbetat på denna enhet?   

 

MÄNNISKA-ORGANISATION 
Uppgift och mål 

4. Berätta kortfattat vad ni gör här på avdelningen.  

5. Så era mål för verksamheten är alltså…  

6. Vad är det då du gör på avdelningen?  

7. Så ditt mål är att…  

 

MÄNNISKA-TEKNIK 
Inledande Människa-Teknik frågor 

8. Hur använder du TakeCare? 

9. På vilka sätt tycker Du att TakeCare har påverkat ditt sätt att arbeta med remisser, 

journaler och tidsbokning?  

 

Design TakeCare 
10. Fungerar TakeCare bra i förhållande till Dina och Dina kollegors arbetsrutiner? Kan 

Du ge oss ett exempel när det fungerar bra och/eller inte fungerar bra? (Ändrat ar-

betsätt efter TakeCare eller ändrat TakeCare efter arbetssätt). 

11. Är TakeCare i sig själv så pass informativt att Du förstår hur Du ska använda syste-

met? 

12. Tror du att alla accepterar att använda TakeCare på det sätt som det är tänkt att an-

vändas? Om inte, vad är det som inte används på ”rätt sätt” och varför? 

13. Upplever du att ni har möjlighet att förbättra eller påverka TakeCare och i så fall 

hur? 

 

Fel och misstag i TakeCare 
14. Hur ”säkert” bedömer Du att Take Care  är när det gäller att upptäcka och förhindra 

fel som man kan göra?  

15. Om ett fel uppstår i TakeCare eller Du själv råkar göra fel, brukar Du själv kunna åt-

gärda detta?  

16. Kan Du ge ett exempel på något som kan gå fel som Du själv inte kan åtgärda? (3) 

17. Hur går Du till väga om något går fel i TakeCare?  

 

 
 



 Bilaga 1 Intervjuguide till läkare, sjuksköterskor och medicinsk sekreterare 

 

TEKNIK-ORGANISATION 
18. Upplever Du att de ansvariga för införandet av TakeCare har varit tydliga med hur 

TakeCare ska användas för att verksamheten ska fungera bra?  

19. Känner Du att införandet av TakeCare var väl planerat av ledningen?  Om inte, vad 

hade de kunnat göra bättre?  

20. Har personalens upplevelse av TakeCare utvärderats, och isåfall vad var resultatet?  

21. Har det utvärderats om klinisk effektivitet, patientsäkerhet och/eller patientens upp-

levelse har förändrats efter införandet av TakeCare, och isåfall vad är resultatet?  

22. Anser Du att organisationen planerar för ständiga förbättringar gällande TakeCare 

och i så fall hur? 

 

MÄNNISKA-TEKNIK-ORGANISATION   
23. På vilket sätt har TakeCare begränsat dig eller förbättrat dina förutsättningar att 

göra ett bra arbete?  

 

Informationsöverförong 
24. Anser Du att Du och Dina kollegor har befogenhet att använda de delar av TakeCare 

som behövs? Om inte, vad är det ni saknar?  

25. Finns patientinformation tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle?  

26. Ser du några hinder eller fördelar i Take Care när det gäller hur informationen om 

patienterna förmedlas mellan personalen på avdelningen som behöver den informa-

tionen?   

27. Ser du några hinder eller fördelar i TakeCare gällande hur informationen om patien-

terna förmedlas mellan olika kliniker och övriga vårdinrättningar?  

 

Utbildning TakeCare 
28. Tycker Du att du fick tillräcklig utbildning i TakeCare vid införandet? 

29. Har Du och Dina kollegor idag tillräcklig kunskap i TakeCare för att kunna utföra era 

arbetsuppgifter? Kan det ställa till problem om någon är borta på grund av att alla 

inte har tillräcklig kunskap om de olika delarna i TakeCare? Kan Du i så fall ge ett ex-

empel på detta ?  

 

ÖVRIGT 
30. Kände du förändringströtthet innan, under eller efter implementeringen av TakeCa-

re? (När, hur och varför)  

31. Anser Du att journalbytet var bra för organisationen och i så fall hur?  

32. Upplever Du att sjukhusledningen delar din syn på TakeCare? Varför/Varför inte?  

 

AVSLUTNING 
33. Är det något som Du tycker vi har missat och som Du skulle vilja lägga till?  

34. Går det bra om vi kontaktar Dig igen om vi behöver kompletterande uppgifter?  
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Intervjuguide till chef 

INLEDANDE FRÅGOR 
35. Ålder 

36. Var har du för utbildning? 

37. Hur länge har du varit chef? 

38. Hur länge har du arbetat på denna enhet?   

 

MÄNNISKA-ORGANISATION 
Uppgift och mål 

39. Berätta kortfattat vad ni gör här på avdelningen.  

40. Så era mål för verksamheten är alltså… 

41. Vad är det då du gör på avdelningen?  

42. Så ditt mål är att… 

43. I vilken utsträckning tycker Du att TakeCare bidrar till att uppnå målen? (Kva-

litet, effektivitet och patientsäkerhet.)  

MÄNNISKA-TEKNIK 
Inledande Människa-Teknik frågor 

44. Hur använder du TakeCare? 

45. På vilka sätt upplever Du att TakeCare har påverkat avdelningens sätt att arbeta med 

remisser, journaler och tidsbokning?  

 

Design TakeCare 
46. Fungerar TakeCare bra i förhållande till arbetsrutiner på avdelningen? Kan Du ge oss 

ett exempel när det fungerar bra och/eller inte fungerar bra?  (Ändrat arbetsätt ef-

ter TakeCare eller ändrat TakeCare efter arbetssätt). 

47. Tycker du TakeCare är bra designat för att passa arbetet på öppenvårdmottagning-

en? 

48. Tror Du att alla accepterar att använda TakeCare på det sätt som det är tänkt att an-

vändas? Om inte, vad är det som inte används på ”rätt sätt” och varför?  

49. Upplever Du att Du/personalen har möjlighet att förbättra eller påverka TakeCare 

och i så fall hur?  

50.  

Fel och misstag i TakeCare 
51. Hur ”säkert” bedömer Du att Take Care  är när det gäller att upptäcka och förhindra 

fel som man kan göra?  

52. Finns det rutiner för hur personalen ska gå till väga om de råkat göra fel i systemet? 

 

TEKNIK-ORGANISATION 
53. Upplever Du att Du som chef har fått bra information om  hur TakeCare ska använ-

das för att verksamheten ska fungera bra?  
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54. Känner Du att införandet av TakeCare var väl planerat av ledningen?  Om inte, vad 

hade de kunnat göra bättre?  

55. Har personalens upplevelse av TakeCare utvärderats, och isåfall vad var resultatet?  

56. Har det utvärderats om klinisk effektivitet, patientsäkerhet och/eller patientens upp-

levelse har förändrats efter införandet av TakeCare, och isåfall vad är resultatet?  

57. Tycker du att det finns planer för att ständigt förbättra TakeCare och i så fall hur? 

 

MÄNNISKA-TEKNIK-ORGANISATION   
58. På vilket sätt har TakeCare begränsat avdelningen eller förbättrat avdelningens för-

utsättningar att göra ett bra arbete?  

 

Informationsöverförong 
59. Upplever du att patientinformation tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle? 

60. Tror Du att informationsöverföringen har blivit bättre inom sjukhuset samt mellan 

olika vårdinrättningar sedan ni införde TakeCare? 

 
Utbildning TakeCare 

61. Anser Du att personalen fick tillräcklig utbildning i TakeCare vid införandet? 

62. Tycker Du att personalen idag har tillräcklig kunskap i TakeCare för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter? Kan det ställa till problem om någon är borta på grund av att 

alla inte har tillräcklig kunskap om de olika delarna i TakeCare? Kan Du i så fall ge ett 

exempel på detta?  

 

ÖVRIGT 
63. Upplevde Du som chef att personalen kände sig förändringstrött innan, under eller 

efter implementeringen av TakeCare? 

64. Kände du samma sak? (När, hur och varför)  

65. Anser Du att journalbytet var bra för organisationen och i så fall hur?  

66. Anser Du att journalbytet var bra för patienterna och i så fall hur? 

 

AVSLUTNING 
67. Är det något som Du tycker vi har missat och som Du skulle vilja lägga till?  

68. Går det bra om vi kontaktar Dig igen om vi behöver kompletterande uppgifter? 
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Information angående Examensarbete om TakeCare  

Examensarbetet om TakeCare skrivs inom Magisterutbildningen i Ergonomi och 
Människa, Teknik, Organisation. Ergonomi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i 
gränslandet mellan teknik, medicin och beteendevetenskap. Det handlar om samspelet 
mellan människa, teknik, organisation (MTO), och syftet är att optimera hälsa, mänsk-
ligt välbefinnande och systemeffektivitet när man utformar tekniska system, arbeten 
och arbetsplatser. Vårt examensarbete motsvarat 10 veckors heltidsstudier. 

Under 2011 och 2012 genomförs ett EU-projekt om kvalitet och patientsäkerhet i 
sjukvården i fem länder i Europa. Syftet med EU-projektet är att identifiera organisa-
toriska och kulturella faktorer som påverkar effektivitet och patientsäkerhet. I Sverige 
gjordes studien på Ryhovs sjukhus i Jönköping och på Södersjukhuset. På Södersjuk-
huset uppmärksammades under studien att arbetsätt och samspel mellan Människa, 
Teknik och Organisation har påverkats av införandet av ett nytt journalsystem, Take-
Care. Att undersöka detta fenomen närmare föll inte inom ramen för EU-projektet 
utan föreslogs istället som ett ämne till vårt examensarbete. 
Vi som ska göra detta examensarbete heter Maria Dahl och Cecilia Ekholm. Vi är 
utbildad arbetsterapeut respektive sjukgymnast och har varit yrkeverksamma inom 
kommun och sjukhus. Vårt examensarbete kommer att vara en kvalitativ fallstudie 
som till största del kommer att baseras på sex intervjuer som görs här på öppenvårds-
mottagningarna med chef, läkare, sjuksköterskor samt läkarsekreterare. Med hjälp av 
chefen för mottagningen har du valts ut att deltaga i projektet. 

 

Att medverka innebär att: 
• Vi kommer intervjua Dig om Dina tankar kring TakeCare 
• Intervjun kommer att spelas in 
• All medverkan sker fullt frivilligt  
• Du när som helst kan avbryta Din medverkan, utan närmare förklaring 
• Dina uppgifter kommer avidentifieras 
• Insamlad information kommer att förvaras på en icke-offentliga plats. 
• Du kommer att få ett mail med de citat och den information från dig som kommer 

att publiceras i vårt examensarbete, och möjlighet att kommentera hur vi återger 
data från Dig.   

 
Maria Dahl   Cecilia Ekholm 
Leg Arbetsterapeut  Leg sjukgymnast 
maridahl@kth.se  cekh@kth.se 
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Jag har tagit del av informationsbladet Examensarbete om TakeCare och givits möjlighet att 
ställa frågor, och har fått svar. 
 
Jag intygar härmed att jag samtycker till att deltaga i studien. 

 
 
 
_____________________________  ____________________ 
Ort       Da-
tum 
 
 
________________________________________________________ 
Namnteckning 
 
 
________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
________________________________________________________ 
E-post 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 


