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ABSTRACT 

Most organizations are dependent on communication between individuals within and outside the 
organization to function. The effectiveness is often reflected by the quality of this communication. 
There are many parameters that influence the communication situation (jargon: interoperability) 
within an organization, such as corporate culture, working practices, languages, IT systems and 
communication medium. In order to influence the situation it is required to identify the parameters 
involved and the relationships between them. The framework IF/ELSE, developed by PhD student 
Johan Ullberg at the department Industrial Information and Control Systems (ICS) at the Royal 
Institute of Technology (KTH), describes a method and a meta-model to be able to do this. Using this 
framework a quantitative value of interoperability can be calculated. 

In this study, the framework IF/ELSE was used to investigate the interoperability at two radiology 
departments in västra götalandsregionen (VGR) in order to test the framework's applicability to 
healthcare-related communication situations. 

The study showed that there, most probably, was a lack of communication within the surveyed 
radiology departments but also that IF/ELSE in its current version is not fully applicable to healthcare 
organisations. 
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SAMMANFATTNING 

De flesta organisationer är beroende av kommunikation mellan olika individer både inom och utanför 
organisationen för att fungera. Effektiviteten speglas ofta av kvalitén hos denna kommunikation. Det 
finns många parametrar som påverkar kommunikationssituationen (fackspråk: interoperabiliteten) 
inom en organisation, t.ex. företagskultur, arbetsrutiner, språk, IT-system och 
kommunikationsmedium. För att kunna påverka situationen krävs att man identifierar de involverade 
parametrarna och sambanden emellan dem. I ramverket IF/ELSE, som tagits fram av doktorand Johan 
Ullberg vid institutionen Industrial Information and Control systems (ICS) på Kungliga tekniska 
högskolan (KTH), beskrivs en metod och en metamodell för att kunna göra detta. Med hjälp av detta 
ramverk kan även ett kvantitativt värde på interoperabiliteten beräknas.  

I denna studie användes ramverket IF/ELSE för att undersöka interoperabiliteten på två 
radiologiavdelningar i västra götalandsregionen i syfte att testa ramverkets applicerbarhet på 
vårdrelaterade kommunikationssituationer. 

Studien visade att det, med största sannolikhet, fanns brister i kommunikationen inom de undersökta 
radiologiavdelningarna men också att IF/ELSE i sitt nuvarande utförande inte är full ut applicerbart på 
vården. 
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1. INLEDNING 

I detta dokument återfinns slutrapporten för examensarbetet “undersökning ramverket IF/ELSEs 
applicerbarhet på vården” som utförts av Jessica Beijar Sohlström, studerande på programmet 
Teknisk Fysik vid KTH med inriktning Industriella Informations- och Styrsystem.  

 1.1 AKRONYMER 

BFR   Bild och Funktionsregistret 

CT    Computer Tomography 

DICOM    Digital Imaging and Communications in Medicine 

EA    Enterprise Architecture 

EAAT    Enterprise Architecture Analysis Tool 

IF/ELSE     Interoperability Framework for Enterprise Level System Evaluation 

IT    Information Technology 

MPS    Message Passing System 

MRI     Magnetic resonance imaging 

PACS    Picture Archiving and Communication System 

PRM     Probabilistic Relational Model 

P-OCL   Probabilistic Object Constraint Language 

RIS   Radiology Information System 

TCP/IP   Transmission Control Protocol and Internet Protocol 

UML    Unified Modeling Language 

UTF    Unicode Transformation Format 

VGR    Västra Götalandsregionen 

XML    eXtensible Markup Language 
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 1.2 BAKGRUND 

Interoperabilitet är ett begrepp som kan definieras och tolkas på många olika sätt beroende på 
situation och betraktare. I denna studie har följande definition använts: 

“Interoperabilitet är förmågan hos olika system/parter/personer att utbyta information med varandra 
och sedan kunna använda den informationen” (E-delegationen, 2011). 

Inom de flesta organisationer är kommunikation, både inom organisationen och med utomstående 
parter, oumbärlig i den mest grundläggande driften. Många organisationer strävar i dagsläget efter att 
utnyttja effekterna en förbättrad kommunikation för att vinna fördelar och överleva i den allt hårdare 
konkurrenssituationen som råder. Detta är inte en lätt uppgift då utvecklingen av den IT som syftar till 
att stödja och öka interoperabilitet går mycket fort och inte är helt lätt att förstå och hantera för 
gemene man. 

Det finns uppsjöar av litteratur som behandlar ämnet interoperabilitet men en väldigt liten del gör 
detta på ett sådant sätt att informationen blir användbar för en person som inte avser att fördjupa sig 
avsevärt i ämnet. Många beslutsfattare förstår vikten av en ökad interoperabilitet och vill kunna sätta 
in resurser där de gör mest nytta i detta avseende. För att göra detta krävs att man kan identifiera de 
kommunikationsbehov som finns och sedan mäta hur väl de är tillfredsställda. Detta var ett problem 
som man uppmärksammade för några år sedan på institutionen för Informations- och 
styrsystemvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Men bestämde sig då för att 
försöka utveckla ett ramverk som skulle ge beslutsfattare möjlighet att själva kunna identifiera och 
mäta tillfredställdheten av kommunikationsbehoven i sin organisation, utan att själva vara experter på 
området. Detta ramverk, som fått namnet IF/ELSE (Interoperability Framework for Enterprise Level 
System Evaluation) (Ullberg, Johnson, & Buschele, 2012), är i första hand framtaget med 
elkraftindustrin i åtanke och har, innan denna studie, enbart testats på den samma men förhoppningen 
är att ramverket ska kunna generaliseras även till andra branscher. Här kommer detta examensarbete 
in i bilden.  

Genom IT-tjänsteföretaget Logica kunde kontakter inom Västra Götalandsregionens hälso- och 
sjukvårdsavdelning vid regionkansliet etableras vilka i sin tur förmedlade ytterligare kontakter på 
radiologiavdelningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Kungälvs Sjukhus. I och med 
detta gavs ett gyllene tillfälle att utvärdera IF/ELSE genom att applicera det på ett område som skiljer 
sig från elkraftindustrin i de flesta avseenden.   

1.3 SYFTE 

Det kan medföra många fördelar för organisationer att använda sig av IT-stöd i form av 
prediktionsmodeller så som IF/ELSE. Bland annat kan man öka värdet på redan existerande data 
genom att öka förståelsen för den, man får möjlighet att vara proaktiv istället för reaktiv eftersom man 
får större kunskap om olika scenarios, man kan skapa ett underlag för att ta välgrundade beslut 
eftersom man får en större insikt om samband och relationer inom organisationen samt en mer 
komplett helhetsbild (Czernicki, 2010).  

Enligt (ISO/IEC, 2001) så är ett korrekt fungerande IT-stöd avgörande för många företags framgång 
och utvärdering av dess kvalité, genom att definiera specifika kvalitetskriterier, är en nyckelfaktor för 
att garantera en adekvat kvalitetsnivå.  
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Denna studie syftar till att, med hjälp av vedertagna utvärderingsmetoder, Case Study metodik och 
Enterprice Architecture, utvärdera ramverket IF/ELSE applicerbarhet på vården genom att använda 
det för att analysera tillfredställdheten av kommunikationsbehov inom radiologin. Genom att studera 
arbetsflödet på två radiologienheter och sedan använda IF/ELSE för att utvärdera interoperabiliteten 
görs ett försök att avgöra i vilken utsträckning ramverket är applicerbart på vården. Ytterligare syften 
med studien är att identifiera interoperabilitetsproblem inom vården samt att bidra med 
förbättringsförslag till IF/ELSE. 

1.4 FORSKNINGSFRÅGA 

Detta examensarbete avser att besvara följande forskningsfråga: 

“Är	   ramverket	   IF/ELSE	   (Interoperability	   Framework	   for	   Enterprise	   Level	   System	   Evaluation)	  
applicerbart	  på	  de	  kommunikationsbehov	  som	  finns	  inom	  radiologin?”	  

Applicerbarheten antags i sin tur att bero av följande parametrar: 

• Korrektheten hos de kvantitativa värden som genereras av modellerna i IF/ELSE. 
• Relevansen hos de situationer som IF/ELSE tillåter att modelleras. 
• Användarvänligheten, d.v.s. nyttan av ramverket i den meningen att gemene man skulle 

kunna förstå och vilja använda det. 

Dessa kriterier beskrivs som centrala i Software engineering Product quality - Quality model 
(ISO/IEC, 2001), (British Standards Institution (BSI), 2007), Computational Science and Its 
Applications (Gavrilova, 2006), Functionality, Usability and User Experience: Three Areas of 
Concern (McNamara , 2006), Software engineering - Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) – Evaluation reference model and guide (Prof. Azuma, 2009), The Certified 
Software Quality Engineer Handbook (Westfall, 2008). De kommer att utvecklas och delas upp i 
underkriterier i enlighet med de nämnda källorna. 

De ovanstående kriterierna kommer även att kopplas till vedertagen teori kring begreppen validitet 
och tillförlitlighet enligt Case Study Reaserch, Design and Methods (Yin, 2009). 

 1.5 AVGRÄNSNINGAR 

TIDSBEGRÄNSNING 

Med hänsyn tagen till rådande tidsbegränsning, 20 veckors heltidsstudier, så har studien avgränsats 
till två sjukhus: Kungälvs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den rådande 
tidsbegränsningen tillsammans med den relativt breda forskningsfrågan gör att det inte finns möjlighet 
att djupdyka i specifika delar. 

TILLGÄNGLIGHETEN AV INFORMATION 

Tillgängligheten av information minskas drastiskt av alla de juridiska krav som ställs på 
informationshantering inom vården. De hårda produktionskrav som lagts på vården har också lett till 
att det är svårt för vårdpersonalen att hitta tid för att ge intervjuer.	  
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KURSKRAV 

Eftersom detta är ett examensarbete så ställs vissa krav från skolans sida på vad som studeras och hur 
detta görs. Från Teknisk Fysiks sida så ställs krav på att studien måste innehålla element av 
matematisk karaktär på en tillräckligt hög nivå och från ICS sida så kräver man att studiens innehåll 
går i linje med den forskning som utförs på institutionen. Utöver detta så ställs formella krav på 
rapportens struktur och omfång 
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2. METOD 

Detta kapitel behandlar hur studien genomförts och analyserats för att komma fram till ett relevant 
och trovärdigt resultat. Eftersom denna studie har gjorts i form av en fallstudie så inleds detta kapitel 
med en kort beskrivning av vad en fallstudie är, kapitel 2.1. Därefter behandlas de 
utvärderingskriterier som valts för att besvara forskningsfrågan i kapitel 2.2. I kapitel 2.3 
Datainsamling förklaras hur den evidensgrundande datamängden har samlats in och valts ut. Vidare 
beskrivs hur den insamlade datamängden har analyserats, kapitel 2.4, och slutligen hur validiteten och 
reliabiliteten har fastställts i kapitel 2.4.1.  

2.1 FALLSTUDIE 

Fallstudien är en vanlig forskningsmetod inom psykologi, sociologi, affärsverksamheter, 
utbildningsväsendet och många andra områden. Fallstudien tillåter skapandet av en holistisk bild av 
situationer som inte går att undersöka med mer kvantitativa metoder så som t.ex. statistik. Med hjälp 
av de riktlinjer som fastställts inom fallstudiemetodiken kan man undersöka komplexa sociala och 
processrelaterade fenomen och lyfta fram abstrakta relationer i ljuset (Yin, 2009). I denna studie var 
fallstudiemetodik ett bra alternativ eftersom många av de processer som undersökts involverar 
människor på ett eller annat sätt.  

Enligt (Yin, 2009), Case Study Reaserch, kan konceptet fallstudie definieras, ur ett tekniskt 
perspektiv, enligt följande: 

1. En fallstudie är en empirisk studie som syftar till att: 
a. Undersöka ett samtida fenomen på djupet samt i sin verkliga kontext, särskilt när 
b. Gränserna mellan fenomenet och kontexten är otydliga 

2. En fallstudie  
a. Kan användas för att studera en situation eller ett fenomen som beror av parametrar 

som inte enkelt kan uttryckas i entydiga datapunkter och som 
b. Beror av flertalet olika evidensgrundande källor med data som måste konvergera och 

som 
c. Bäst hanteras med hjälp av fallstudiemetodik. 

Denna studie undersöker ett tekniskt ramverk som appliceras i en verklig och komplex kontext. Med 
beaktande av ovanstående parametrar syns fallstudieteknik vara det bästa alternativet för denna studie. 

2.2 UTVÄRDERINGSKRITERIER OCH ARBETSGÅNG 

Den huvudsakliga forskningsfrågan syftar till att undersöka till vilken grad ramverket, IF/ELSE, är 
applicerbart på vården. Tre kriterier har använts för att besvara forskningsfrågan: Korrekthet hos och 
relevans av de modeller och kvantitativa värden som ramverket genererar samt användarvänlighet. 
Dessa tre kriterier är centrala och beskrivs i flera källor som avgörande för kvalitén hos en mjukvara. I 
först hand styrks valet av dessa kriterier av Software engineering Product quality - Quality model 
(ISO/IEC, 2001) som är ett väletablerat ramverk för utvärdering av mjukvara. Många andra verk 
pekar också ut dessa kriterier som centrala. De som använts i denna studie är Software engineering — 
Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality requirements (British 
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Standards Institution (BSI), 2007), Computational Science and Its Applications (Gavrilova, 2006), 
Functionality, Usability and User Experience: Three Areas of Concern (McNamara , 2006), Software 
engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation 
reference model and guide (Prof. Azuma, 2009), The Certified Software Quality Engineer Handbook 
(Westfall, 2008). I denna studie har dessa kriterier, som beskrivs mer ingående nedan, utvärderats 
genom att använda ramverket IF/ELSE i praktiken, i en verklig situation.  

Med korrekthet menas i detta sammanhang en korrekt modell som genererar ett korrekt resultat, d.v.s. 
en modell och ett resultat som återspeglar verkligheten.  

Relevansen av det som tillåts att modelleras samt relevansen av de kvantitativa värdena som 
modellerna genererar är av största vikt eftersom en korrekt modell och ett korrekt värde inte 
nödvändigtvis ger någon värdefull information. Denne studie kommer att utvärdera huruvida 
ramverket IF/ELSE ger tillräcklig vägledning i hur man kan välja ut relevanta parametrar att mäta 
samt om ramverket IF/ELSE ger utrymme för att modellera situationer som kan antas vara relevanta 
för en godtycklig beslutsfattare. 

Användarvänligheten speglar i vilken grad ramverket kan användas av en person som inte har någon 
fördjupad kunskap inom området Eftersom IF/ELSE är tänkt att användas av beslutsbefattande 
personer, utan expertis inom området interoperabilitet så är det viktigt att ramverket är enkelt och 
intuitivt att använda. 

Metoden kan i korthet beskrivas med följande steg 

1. Studie av ramverket IF/ELSE 
2. Applicering av IF/ELSE på en verklig situation 

a. Datainsamling 
b. Modellering 

3. Analys och utvärdering av steg 2 samt resultaten därav 

Studien är alltså uppdelad i tre faser. För att kunna använda IF/ELSE är det förstås viktigt att sätta sig 
in i teorin vilket var det inledande steget i denna studie, fas 1.  

2.2.1 FAS 1 – STUDIE AV RAMVERKET IF/ELSE 

I fas 2 tillämpas ramverket IF/ELSE för att undersöka interoperabiliteten på radiologiavdelningarna 
vid Kungälvs Sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset i Västra götalandsregionen. Konkret så består 
”testet” av IF/ELSE i att, genom att använda ramverket, kvantitativt försöka besvara ”testfrågan” 

I vilken utsträckning är kommunikationsbehovet ”Remittent får ett korrekt utlåtande på 
sin röntgenremiss” tillfredsställt? 

2.2.2 FAS 2 - APPLICERING AV RAMVERKET IF/ELSE 

I denna fas används dokumentationen tillhörande ramverket samt de ingående metamodellerna som 
grund för att studera och ta fram processflöden och modeller över händelseförloppet från och med att 
en remiss inkommer till en radiologiavdelning till och med att ett utlåtande skrivs och skickas tillbaka 
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till remittenten. Detta i enlighet med de riktlinjer som ges i ramverket IF/ELSE (Industrial 
Information and Control Systems , 2012). Enligt (Johnson & Ekstedt, Enterprise Architecture : 
models and analyses for information systems decision making, 2007) så är syftet med Enteprise 
Architecture att tillhandahålla metoder och modeller för att förstå och hantera informationssystem för 
att stödja organisationer i processen att ta rationella beslut i IT-frågor. I boken How to Survive in the 
Jungle of Enterprise Architecture Frameworks: Creating Or Choosing an Enterprise Architecture 
Framework beskrivs EA som centraliserad, stabil och konsistent information om en organisation 
(Schekkerman, 2004). I denna studie har Enteprise Architecture använts (se kapitel 3.2) till att skapa 
vissa modeller för att förstå och åskådliggöra processflödena på radiologiavdelningarna. En stor del 
av denna fas bestod i att samla in data varför metoden för datainsamling beskrivs i ett eget kapitel 
(kapitel 2.2 Datainsamling).  

Arbetsgången för att besvara forskningsfrågan följer de rekommendationer som ges i (ISO/IEC, 
2001). 

2.2.3 FAS 3 - ANALYS 

I den tredje fasen av detta examensarbete har innehållet i och utfallet av fas 1 och 2 utvärderats med 
avseende på de 3 ovannämnda kriterierna som vidare har förankrats i validitets- och 
tillförlitlighetsbegreppen (se kapitel 2.3.1) samt i vedertagna teorier för utvärdering, i syfte att besvara 
forskningsfrågan.  

Denna studie utvärderar alltså IF/ELSE på en praktisk nivå genom att testa hur väl ramverket fungerar 
i ett verkligt sammanhang. Ett alternativ hade varit att utvärdera IF/ELSE ur ett mer teoretiskt 
perspektiv, d.v.s. att undersöka källorna som använts vid framtagandet av ramverket och på vilket sätt 
dessa har använts samt att studera alternativa teorier och liknande ramverk för att göra en jämförelse. 

Ytterligare ett alternativ hade varit att avgränsa omfattningen av studien till ett sjukhus och/eller en 
mer specifik del av radiologin. Detta hade givit med utrymme för att studera IF/ELSE på en djupare 
nivå eftersom mindre tid hade behövts ägnas åt att förstå de stora och komplicerade processflödena 
som uppstår i den befintliga metoden. 
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2.3 DATAINSAMLING 

Metoden som används för att samla in data är av stor betydelse för studien. Eftersom data sällan 
återfinns lättillgänglig och överskådlig så ligger det på datainsamlaren att hitta relevant data och att 
identifiera viktiga samband däri. Enligt (Yin, 2009) finns det ett antal olika tillvägagångssätt för att 
samla data, som alla har sina olika styrkor och svagheter. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. 

Datainsamlingsmetod Styrkor Svagheter 

Dokument Oföränderlig - kan undersökas 
flera gånger 

Självständig - kommer inte 
direkt från studien 

Exakt - innehåller mycket 
detaljer från en händelse 

Omfattande - långt tidsspann, 
flera händelser 

Utkomst - kan vara svår att hitta 

Selektiv - kan vara jävig om dokumenten 
inte är kompletta 

Jävigt vald - författaren kan välja ut enbart 
vad han vill visa 

Access - svårt att få tillgång till dokumentet 

Arkiv Samma som dokument 

Exakt och kvantitativ 

Samma som dokument 

Svårt att få tillgång p.g.a. integritetsskäl 

Intervjuer Fokuserad - direkt fokuserad 
på studiens ämne 

Insiktsfull - visar egna 
tolkningar och erfarenheter 

Jävig p.g.a. dåligt formulerade frågor 

Jäviga svar 

Felaktigheter p.g.a. tid och minne 

Reflekterande beteende - den intervjuade 
berättar det som intervjuaren vill höra 

Direkt Observation Verkligt - täcker händelser i 
realtid 

Kontextuell - täcker fallets 
kontext 

Tidskrävande 

Selektiv - svårt att täcka ett stort område 

Påverkbart - händelser utspelar sig olika vid 
observation 

Kostsamt - kräver mycket tid av 
observatörerna 

Deltagande Observation 

 

Samma som direkt 
observation 

Insikt i personliga beteenden 
och motiv 

Samma som direkt observation 

Jävig p.g.a. den deltagandes inblandning i 
händelser 

Artefakter Insikt i kulturella speglingar 

Insikt i tekniska möjligheter 

Selektivitet 

Tillgänglighet 

 

Tabell 1. I tabellen ovan finns olika metoder för att samla in data listade tillsammans med respektive för- och 
nackdelar (Yin, 2009) och (Marshall & Rossman, 2006). 
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I denna studie gavs endast möjlighet till datainsamlingsmetoderna ”intervjuer” och ”Direkt 
observation”. Intervjuer hölls med radiologer, IT-ansvariga och sjuksköterskor. Även enkäter 
skickades ut som en del av datainsamlingen, dock utan respons. Enligt (Yin, 2009) räknas enkäter 
som en form av intervjumetod. Datainsamling i form av ”direkt observation” gjordes genom att vara 
med på radiologiavdelningarna under några dagar och iaktta hur personalen arbetar samt hur 
remissystemet är uppbyggt och hur det används. Det är alltså data från intervjuer och direkta 
observationer som ligger till grund för de kommande modellerna över processflödena och de 
tillhörande IF/ELSE-modellerna.  

Enkäterna var tänkta att ligga till grund för de kvantitativa värden som instansieras i IF/ELSE-
modellerna men på grund av den uteblivna responsen så har istället fiktiva värden tagits fram med 
utgångspunkt i intervjuerna och observationerna.  

Datainsamlingen och de resulterande modellerna beskrivs mer ingående i kapitel 4 Empiri. Den 
insamlade rå-datan återfinns i bilagorna. 

2.4 ANALYS 

Eftersom studien består i att applicera ramverket IF/ELSE på ett verkligt fall så måste analysen göras 
av alla delmoment i genomförandet, hela vägen från själva projektplaneringsfasen till slutresultatet. 
För att IF/ELSE ska kunna klassificeras som användarvänligt och för att de resultat som IF/ELSE 
genererar ska kunna anses vara korrekta och relevanta så krävs det att alla steg i processen uppfyller 
de krav som ställs för att uppnå acceptabel validitet och tillförlitlighet. Dessa beskrivs närmare i nästa 
kapitel, kap. 2.5.  

I (British Standards Institution (BSI), 2007), (Gavrilova, 2006), (Marshall & Rossman, 2006), 
(McNamara , 2006), (Prof. Azuma, 2009), (McNamara , 2006) och (Westfall, 2008) beskrivs 
utvärderingsmetoder och ett antal kriterier som kan användas för att utvärdera t.ex. en mjukvara eller 
ett ramverk. Alla dessa källor refererar i sin tur till (ISO/IEC, 2001) man för lite olika diskussioner 
kring begreppen. Dessa kriterier tillsammans med validitets- och reliabilitetsbegreppen ligger till 
grund för de utvärderingsfrågor som kommer att beaktas i analysen. Inledningsvis rekommenderas att 
studera översiktsbilden i Figur 1 som visar forskningsfrågan i relation till de olika kriterierna som 
använts. Definitionerna av kriterierna har dock kortats ner för att undvika en allt för stor modell. 
Därefter kan man läsa mer ingående om varje entitet i den följande texten. 
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Figur 1. Här visas forskningsfrågan i relation till de olika kriterierna som använts för att 
utvärdera den. Definitionerna av kriterierna har dock kortats ner för att undvika en allt för 

stor modell. 
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Nedan beskrivs de kriterier som ligger till grund för utvärderingen av IF/ELSE och hur de byggts upp 
utifrån de krav som ställs upp i ”Software engineering - Product quality - Quality model” (ISO/IEC, 
2001), ett ramverk för att utvärdera mjukvara och ramverk. Dessa kriterier styrks även av (British 
Standards Institution (BSI), 2007), (Gavrilova, 2006), (Marshall & Rossman, 2006), (McNamara , 
2006), (Prof. Azuma, 2009) och (Westfall, 2008). Vidare sätts kriterierna också i relation till 
validitetsbegreppen som beskrivs i Case Study Reaserch (Yin, 2009). 

1. Kan en godtycklig beslutsfattare, m.h.a. dokumentationen i IF/ELSE, genomföra en studie 
motsvarande denna (ISO/IEC, 2001), (British Standards Institution (BSI), 2007), (Gavrilova, 
2006), (McNamara , 2006)? (Användarvänlighet) 

a. Kan en godtycklig beslutsfattare förstå innehållet i dokumentationen i IF/ELSE 
(British Standards Institution (BSI), 2007), (ISO/IEC, 2001), (McNamara , 2006)? 

b. Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data för att skapa relevanta 
modeller med vägledning av IF/ELSE (British Standards Institution (BSI), 2007), 
(ISO/IEC, 2001), (McNamara , 2006)? 

c. Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data som också genererar relevanta 
och korrekta svar (British Standards Institution (BSI), 2007), (ISO/IEC, 2001), 
(McNamara , 2006)? 

d. Kan en godtycklig beslutsfattare förstå och tolka resultatet som genereras (British 
Standards Institution (BSI), 2007), (ISO/IEC, 2001), (McNamara , 2006)? 

 

Figur 2. Här visas den del av Figur 1 som beskriver hur kriteriet ”användarvänlighet” grundas på specifika 
kriterier som beskrivs i ”Software engineering - Product quality - Quality model” [12].  

2. Är innehållet i denna studie relevant, d.v.s. är det viktigt att mäta i vilken utsträckning 
kommunikationsbehovet ”Remittent får ett korrekt utlåtande på sin röntgenremiss” är 
tillfredsställt (British Standards Institution (BSI), 2007), (ISO/IEC, 2001), (Gavrilova, 2006), 
(Westfall, 2008)? (Relevans) 

a. Kan studien av detta kommunikationsbehov m.h.a. IF/ELSE visa att ramverket 
tillhandahåller en bra metod för att undersöka interoperabilitet generellt inom vården, 
d.v.s. går det att visa på extern validitet i denna studie (Westfall, 2008), (ISO/IEC, 
2001), (Gavrilova, 2006)? 

b. Har man kunnat identifierat kommunikationsbehov som inte går att undersöka inom 
ramen för IF/ELSE (Westfall, 2008) (ISO/IEC, 2001) (Gavrilova, 2006)?  

c. Har resultat av undersökningen av kommunikationsbehovet härledas på ett enklare 
sätt eller är det rent av elementärt (ISO/IEC, 2001)?  
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Figur 3. Här visas den del av Figur 1 som beskriver hur kriteriet ”relevans” grundas på specifika kriterier som 
beskrivs i ”Software engineering - Product quality - Quality model” [12]. 

3. Är de parametrar, som kommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beror av, korrekt 
utvalda (British Standards Institution (BSI), 2007), (ISO/IEC, 2001), (Gavrilova, 2006), 
(Westfall, 2008), (McNamara , 2006)? (korrekthet) 

a. Förutsatt att man har valt ett relevant kommunikationsbehov att analysera, kan man 
med hjälp av ramverket IF/ELSE försäkra sig om att man har valt ut de korrekta 
parametrarna som kommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beror av, d.v.s. att 
är begreppsvaliditeten underbyggd (Gavrilova, 2006), (Westfall, 2008), (ISO/IEC, 
2001), (British Standards Institution (BSI), 2007)? 

b. Ger ramverket IF/ELSE tillräcklig vägledning i hur man skapar modeller med 
korrekta relationer mellan olika entiteter och som återspeglar verkligheten 
(Gavrilova, 2006), (Westfall, 2008), (ISO/IEC, 2001), (British Standards Institution 
(BSI), 2007)? 

c. Ger ramverket IF/ELSE tillräcklig vägledning i hur man ska mäta dessa parametrar 
för att kunna få ett korrekt resultat, d.v.s. kommer resultatet att kunna anses hålla en 
acceptabel intern validitet (Gavrilova, 2006), (Westfall, 2008), (ISO/IEC, 2001), 
(British Standards Institution (BSI), 2007)? 

d. Är den teori som IF/ELSE bygger på samt den teori som IF/ELSE innehåller förenlig 
med den situation (kommunikation inom vården) som undersöks i denna studie, d.v.s. 
håller resultatet en acceptabel extern validitet (Gavrilova, 2006), (Westfall, 2008), 
(ISO/IEC, 2001)? 

e. För att en studie ska kunna anses tillförlitlig krävs att den är väl dokumenterad, så att 
en utomstående person kan göra om samma studie och få samma resultat. Ger 
IF/ELSE tillräcklig vägledning i vad som måste dokumenteras och hur detta kan 
göras för att resultatet ska kunna anses tillförlitligt (ISO/IEC, 2012), (British 
Standards Institution (BSI), 2007)?  
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Figur 4. Här visas den del av Figur 1 som beskriver hur kriteriet ”korrekthet” grundas på specifika kriterier som 
beskrivs i ”Software engineering - Product quality - Quality model” [12]. 

Användarvänlighet, korrekthet och relevans kan även, till viss del, indirekt beskrivas i termer av 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och tillförlitlighet så som dessa definieras i Case 
Study Reaserch, Design and Methods (Yin, 2009). I följande kapitel, kapitel 2.3.1, beskrivs dessa 
begrepp närmare samt hur de använts i analysen för att bedöma IF/ELSE i termer av kriterierna 
korrekthet, relevans och användarvänlighet. 

De ovannämnda kriterierna bygger alltså till stor del på en internationell standard för att undersöka 
kvalité hos mjukvara, (ISO/IEC, 2001). Många av kriterierna stöds även av (British Standards 
Institution (BSI), 2007), (Gavrilova, 2006), (Marshall & Rossman, 2006), (McNamara , 2006), (Prof. 
Azuma, 2009) och (Westfall, 2008). Mjukvara definieras enligt (ISO/IEC, 2001) som källkod, 
arkitekturmässiga beskrivningar etc. Nedan finns de parametrar listade som kvalitén hos en 
mjukvara/ramverk antas bero av. De har listats tillsammans med en siffra (1-3) och en bokstav (a-e) 
som anger kopplingen mellan de kriterier som använts i denna utvärdering och kriterierna i (ISO/IEC, 
2001) nedan. Vissa av de nedanstående kriterierna har inte använts på grund av begränsningen av 
omfattningen av denna studie men framför allt p.g.a. att de syftar enbart på mjukvara i form av ett 
datorprogram och inte på mjukvara i form av t.ex. ett ramverk. Enligt (ISO/IEC, 2001) antas en 
mjukvaras kvalité bero av följande parametrar: 

A. Funktionalitet – Avser utreda om mjukvaran (MV) är kapabelt att tillhandahålla funktioner 
som tillfredsställer specifika behov under specificerade villkor. Funktionaliteten syftar på 
MVs förmåga att (ISO/IEC, 2001): 
 

a. Tillhandahålla den korrekta uppsättningen funktioner för att klara vissa specificerade 
uppgifter. (2a, b och c samt 3a, b, c, d och e) 

b. Genereras de utlovade resultaten med en tillfredsställande precision. (3a och b) 
c. Kommunicera med andra nödvändiga system.  
d. Ge tillräckligt skydd av känslig information. 
e. Följa standarder, konventioner och regler enligt lag och andra förordningar. 

  
B. Tillförlitlighet – Avser förmågan hos systemet att upprätthålla leveranskapaciteten under olika 

specificerade villkor. Tillförlitlighet syftar på MVs förmåga att (ISO/IEC, 2001): 
 

a. Undvika felaktiga resultat p.g.a. fel källkod eller modeller. (3a och b) 
b. Återskapa data och återuppta eventuella processer vid avbrott p.g.a. fel. 
c. Efterleva standarder, konventioner och regler som rör tillförlitlighet. 
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C. Användbarhet – Avser förmågan hos mjukvaran att få användaren att förstå om denna har valt 

rätt mjukvara samt hur denna ska använda mjukvaran för specifika ändamål och under 
specifika villkor. Användbarhet syftar på MVs förmåga att (ISO/IEC, 2001): 
 

a. Få användaren att kunna avgöra om MV passar för användarens syfte samt förstå hur 
MV ska användas för att utföra specifika uppgifter. Detta kommer att bero av 
dokumentationen av MV samt första intrycket som MV ger. (1a, b och c) 

b. Lära användaren att använda MV:s applikationer. (1a) 
c. Ge användaren kontroll över MV och därigenom utföra önskade uppgifter. 
d. Att attrahera användaren så att denna vill använda MV. (1a) 

 
D. Effektivitet – Avser förmågan hos systemet att tillhandahålla godtagbara resultat i förhållande 

till resursåtgång. Effektivitet syftar på MVs förmåga att (ISO/IEC, 2001): 
 

a. Tillhandahålla resultat som står i proportion till tidsåtgången. (2a och c) 
b. Tillhandahålla resultat som står i proportion till åtgången av andra resurser så som 

t.ex. personalkostnader. (2a och c) 
 

E. Underhållbarhet – Avser förmågan hos mjukvaran att modifieras efter nya behov. 
Underhållbarhet syftar på MVs förmåga att (ISO/IEC, 2001): 
 

a. Låta sig diagnostiseras vid uppvisande av eventuella brister eller fel. 
b. Tillåta modifiering. 
c. Undvika oväntade effekter vid modifieringar av MV. 
d. Tillåta validering vid modifiering. 

 
F. Portabilitet – Avser förmågan hos mjukvaran att förflyttas från en miljö till en annan. 

Portabilitet syftar på MVs förmåga att (ISO/IEC, 2001): 
 

a. Kunna anpassas efter olika miljöer och således olika situationer. (2a och b) 
b. Kunna installeras i olika typer av miljöer. 
c. Kunna användas parallellt med andra MV. 
d. Kunna användas istället för annan mjukvara med samma syfte (2c). 

De övriga källorna, (British Standards Institution (BSI), 2007), (Gavrilova, 2006), (Marshall & 
Rossman, 2006), (McNamara , 2006), (Prof. Azuma, 2009) och (Westfall, 2008), tar upp liknande 
kriterier som (ISO/IEC, 2001) men ibland formulerade lite annorlunda. 

2.4.1 VALIDITET & RELIABILITET 

Det finns fyra olika områden som bör beaktas när man hanterar validitet och tillförlitlighet hos en 
studie och dess resultat. Dessa är: Begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 
tillförlitlighet (Yin, 2009). I detta kapitel behandlas dessa begrepp samt hur de i har använts i denna 
studie. 

Här är det viktigt att skilja på huruvida man talar om de olika begreppen med avseende på 
arbetet kring forskningsfrågan:	  	  
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“Är	   ramverket	   IF/ELSE	   applicerbart	   på	   de	   kommunikationsbehov	   som	   finns	   inom	  
radiologin?”	  	  

eller	   om	  man	   talar	   om	   begreppen	   i	   relation	   till	   appliceringen	   av	   IF/ELSE,	   d.v.s.	   arbetet	   kring 
”testfrågan”:	  	  

”I vilken utsträckning är kommunikationsbehovet `Remittent får ett korrekt utlåtande 
på sin röntgenremiss´ tillfredsställt?”. 

Termerna begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och tillförlitlighet antas vara relaterade 
till forskningsfrågan enligt Figur 5. Dessa samband beskrivs mer ingående i följande kapitel. 

 

Figur 5. Modellen i figuren ovan visar hur forskningsfrågan beror av de tre utvalda kriterierna 
användarvänlighet, relevans och korrekthet samt hur dessa i sin tur beror av de specifika validitetsbegreppen. 

2.4.1.1 BEGREPPSVALIDITET 

Begreppsvaliditet	   handlar	   om	   att	  man,	  med	   korrekt	   terminologi,	   försäkrar	   sig	   om	   att	   läsaren	  
tolkar	  och	  förstår	  den	  insamlade	  datan	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  som	  utför	  studien.	  Det	  handlar	  
vidare	   om	   att	   det	   presenterade	  materialet	   är	   relevant	   för	   fallstudien	   och	   att	   underlaget	   inte	  
grundar	  sig	  på	  subjektiva	  åsikter (Yin, 2009). 

Det	  finns	  två	  viktiga	  steg	  som	  bör	  gås	  igenom	  för	  att	  hantera	  begreppsvaliditet.	  

1.	  	  	  	  Man	   bör	   fastställa	  hur	  man	   avser	   att	   besvara	   forskningsfrågan	   genom	  att	   fokusera	   på	  
specifika	  koncept.	  

2.	  	  	  	  Identifiera	  hur	  man	  ska	  mäta	  de	  fastställda	  koncepten.	  

Det	   finns	   några	   viktiga	   saker	   att	   tänka	   på	   när	   man	   vill	   kontrollera	   begreppsvaliditeten	   i	   en	  
studie.	   Till	   att	   börja	  med	   så	   är	   det	   viktigt	   att	   ha	   så	  många	   källor	   som	  möjligt	   som	   bekräftar	  
samma	   sak (Yin, 2009), (Kirk & Miller, 2010).	   Detta	   har	   varit	   ett	   problem	   i	   denna	   studie	  
eftersom	  det	  har	   funnits	  begränsningar	  både	  vad	  gäller	   tid	  och	   tillgång	   till	  datakällor.	  Det	  har	  
inte	  funnits	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  skriftligt	  material,	  t.ex.	  i	  form	  av	  statistik	  och	  liknande	  varför	  
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den	  enda	  datakällan	  som	  varit	  tillgänglig	  är	  personer	  som	  tillhandahållits	  av	  VGR	  samt	  direkta	  
observationer	  i	  form	  av	  studiebesök.	  Ett	  problem	  med	  valet	  av	  intervjupersoner	  är	  att	  de	  i	  stor	  
utsträckning	  kan	  anses	  vara	  partiska	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  vilket	  påverkar	  begreppsvaliditeten	  i	  
studien	  i	  en	  negativ	  riktning.	  

För	   att	   öka	   begreppsvaliditeten	   är	   det	   viktigt	   att	   data	   samlas	   in	   på	   ett	   strukturerat	   och	  
genomtänkt	  sätt	  och	  att	  denna	  sedan	  dokumenteras	  väl	   för	  att	  en	  utomstående	  person	  enkelt	  
ska	   kunna	   kontrollera	   resultaten	   och	   den	  metod	   som	   använts	   för	   att	   komma	   fram	   till	   dessa 
(Kirk & Miller, 2010).	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  den	  insamlade	  datan	  används	  på	  det	  sätt	  som	  var	  
tänkt	  från	  början.	  

Ytterligare	   en	   metod	   som	   kan	   användas	   för	   att	   öka	   begreppsvaliditeten	   är	   att	   låta	  
nyckelpersoner	   titta	   på	   och	   kommentera	   ett	   utkast	   av	   undersökningsplanen	   för	   studien	   i	   ett	  
tidigt	  skede	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  parter	  är	  införstådda	  med	  studiens	  syfte	  och	  innehåll	  och	  
att	  detta	  är	  relevant (Yin, 2009).	  

Begreppsvaliditet med avseende på detta examensarbete 

Vad gäller forskningsfrågan, som denna studie avser att besvara, så specificerades tydliga 
kriterier för vad som krävs för att IF/ELSE ska kunna klassas som applicerbar för att 
säkerställa en acceptabel begreppsvaliditet. Dock så påverkas begreppsvaliditeten negativt av 
att dessa kriterier är svåra att mäta kvantitativt. 

Begreppsvaliditet med avseende på appliceringen av IF/ELSE 

Begreppsvaliditeten kommer dock in i bilden även när det gäller att besvara ”testfrågan” vid 
appliceringen av IF/ELSE. I analysen av ”testet” av IF/ELSE antas följande samband mellan 
kriteriet korrekthet och begreppsvaliditet: 

För att appliceringen av IF/ELSE, på detta specifika fall, ska anses generera 
korrekta resultat krävs att IF/ELSE ger tillräcklig vägledning i hur ”testfrågan” 
ska besvaras och m.h.a. vilka koncept samt hur dessa koncept sedan kan mätas. 

Det kan även antas finnas ett samband mellan användarvänlighet och begreppsvaliditet vilket 
kan definieras enligt följande: 

IF/ELSE kan anses användarvänligt om man kan producera korrekta och 
relevanta resultat samt dokumentera dessa, utan att vara välbevandrad inom det 
specifika fackspråket och/eller förtrogen med matematiken i 
beräkningsmodellerna. 

2.4.1.2 INTERN VALIDITET 

Intern	   validitet	   handlar	   om	   hur	   väl	   de	   presenterade	   teorierna	   länkar	   till	   verkligheten	   och	  
huruvida	  gjorda	  antaganden	  och	  funna	  samband	  är	  korrekta	  (Kirk & Miller, 2010). 
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Intern validitet med avseende på detta examensarbete 

Eftersom detta examensarbete avser att ”testa” att applicera ramverket IF/ELSE på en verklig 
situation så är intern validitet inte ett särskilt relevant begrepp. Detta eftersom ”testandet” i sig inte 
bygger på någon tydlig teoretisk grund som kan särskilja sig från verkligheten. Dock så kan man 
argumentera för att de kriterier som satts för att besvara forskningsfrågan kunde ha valts på ett 
annorlunda sätt vilket kan påverka den interna validiteten något. 

Intern validitet med avseende på appliceringen av IF/ELSE 

Den	   interna	   validiteten	   är	   desto	   mer	   central	   i	   relation	   till	   appliceringen	   av	   IF/ELSE.	  
Korrektheten	  antas	  vara	  kopplad	  till	  den	  interna	  validiteten	  på	  följande	  sätt:	  

För att appliceringen av IF/ELSE, på detta specifika fall, ska anses generera 
korrekta resultat krävs att IF/ELSE ger tillräcklig vägledning i hur verkligheten 
kan modelleras samt att metamodellerna tillåter att modellera alla, ur 
interoperabilitetssynpunkt, viktiga situationer.  

Med	  detta	  menas	  att	  (den	  oerfarna)	  användaren	  inte	  får	  lämnas	  allt	  för	  stort	  utrymme	  för	  egna	  
tolkningar	  alternativt	  misstolkningar	  av	  ramverket	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  felaktiga	  resultat	  eller	  
manipulation	  av	  verkligheten.	  	  

2.4.1.3 EXTERN VALIDITET 

Extern	  validitet	  handlar	  om	  hur	  väl	  teori	  och	  resultat	  kopplar	  an	  till	  varandra.	  Det	  är	  också	  en	  
fråga	   om	   generaliserbarhet,	   d.v.s.	   huruvida	   den	   använda	   teorin	   är	   applicerbar	   utanför	   denna	  
specifika	   studie (Yin, 2009).	   De	   teorier	   som	   använts	   i	   denna	   studie,	   eller	   närmare	   bestämt	  
utvärdering,	  är	   främst	  Enterprice	  Architecture,	   teori	  kring	  Case	  Study-‐metodik	  och	  teori	  kring	  
utvärdering.	  En	  annan	  del	  av	  teorin	  är	  den	  som	  hör	  till	  IF/ELSE	  som	  ju	  är	  själva	  huvudfokuset	  
för	  denna	  utvärdering.	  Däri	   ingår	   främst	  UML,	  PRM	  och	  P-‐OCL	  och	  så	  klart	   teorin	   i	  ramverket	  
IF/ELSE.	  Den	  externa	  validiteten	  måste	  betraktas	  ur	  olika	  perspektiv	  beroende	  på	  om	  man	  talar	  
om	  den	  teori	  som	  hör	  till	  utvärderingen	  i	  sig	  eller	  den	  teori	  som	  tillhör	  målet	  för	  utredningen,	  
alltså	  IF/ELSE.	  

De	   teorier	   som	  använts	   för	   att	   göra	  utvärderingen,	   d.v.s.	   Enterprice	  Architecture,	   Case	   Study-‐
metodik	   och	   riktlinjer	   för	   utvärdering	   är	   väl	   etablerade	   och	   erkända	   teorier.	   Dessa	   har	   noga	  
studerats	  och	  efterföljts	  varför	  den	  externa	  validiteten,	  i	  detta	  sammanhang,	  kan	  betraktas	  som	  
hög.	  

Att	   skatta	   den	   externa	   validiteten	   i	   förhållande	   till	   appliceringen	   av	   IF/ELSE	   är	   däremot	  mer	  
komplicerat	   och	   är	   också	   en	   del	   av	   själva	   utvärderingen	   i	   sig.	   Forskningsfrågan	   lyder	  
(Förkortat):	  

“Är	   ramverket	   IF/ELSE	   applicerbart	   på	   de	   kommunikationsbehov	   som	   finns	   inom	   radiologin?”.	  
Applicerbarheten	  har	  vidare	  antagits	  bero	  av:	  

●	  Korrektheten hos de kvantitativa värden som genereras av modellerna i IF/ELSE. 

●	  Relevansen hos de situationer som IF/ELSE tillåter att modelleras. 
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●	   Användarvänligheten, d.v.s. nyttan av ramverket i den meningen att gemene man skulle kunna 
förstå och vilja använda det. 

Här	  kan	  man	  definiera	  sambandet	  mellan	  den	  externa	  validiteten	  och	  korrekthet,	  relevans	  och	  
användarvänlighet	  enligt	  följande:	  

För	   att	   resultatet	   av	   appliceringen	   av	   IF/ELSE	   ska	   kunna	   anses	   vara	   korrekt,	  
relevant	   så	   krävs	   att	   det	   kan	   konstateras	   uppfylla	   kriterierna	   enligt	   ovan	   för	  
extern	  validitet.	  

I	   de	   ovanstående	   punkterna	   så	   kan	   den	   mellersta	   punkten,	   relevansen,	   anses	   delvis	   vara	  
innefattaad	  i	  begreppet	  extern	  validitet.	  

2.4.1.4 TILLFÖRLITLIGHET 

För	  att	  resultatet	   i	  en	  studie	  ska	  vara	  tillförlitligt	  krävs	  det	  att	  andra	  personer	  ska	  kunna	  göra	  
om	   samma	   studie	   och	   då	   få	   samma	   resultat.	   Detta	   innebär	   att	   studien	   måste	   vara	   väl	  
dokumenterad	  och	  följa	  konsekventa	  steg.	  För	  att	  underbygga	  tillförlitligheten	  i	  denna	  studie	  så	  
har	   alla	   antaganden	   och	   de	   tolkningar	   som	   behövts	   göras	   dokumenterats.	   Vidare	   så	   har	  
intervjumaterial	  och	  enkäter	  bifogats.	  	  
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3. TEORI 

Detta kapitel behandlar de teorier som används och som ligger till grund för denna studie samt vissa 
centrala begrepp. 

Eftersom detta examensarbete handlar om interoperabilitet så inleds teorikapitlet med en förklaring 
till denna term samt alternativa definitioner, kapitel 3.1. I både analys och presentation av data så har 
Enterprise Architecture använts flitigt och beskrivs således i kapitel 3.2.  

3.1 INTEROPERABILITET 

Interoperabilitet är ett mycket centralt begrepp i denna studie. Därför följer en sammanfattning av den 
teori kring interoperabilitet som använts i detta examensarbete. Det ges även exempel på alternativa 
källor som inte använts.  

E-delegationen i Sverige definierar begreppet interoperabilitet enligt följande: “Interoperabilitet kan 
sägas vara förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans 
och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs”.  

Från början användes begreppet interoperabilitet främst med avseende på IT-system, men används 
numera även när man talar om andra typer av system.  

Det finns många olika organisationer som arbetar med ämnet interoperabilitet och ett flertal ramverk 
har föreslagits. Nedan följer korta beskrivningar av fyra av de mest framstående. 

The European Interoperability Framework består av en uppsättning standarder och riktlinjer som 
beskriver hur organisationer bör interagera med varandra (Interoperable Delivery of European 
eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens (IDABC), 2009). 

The Framework for Enterprise Interoperability är ett ramverk med syftet att göra det möjligt att 
identifiera de grundläggande dimensionerna för interoperabilitet inom organisationer. Däri definieras 
en uppsättning interoperabilitetsproblem samt deras lösningar (Chen & Daclin, 2010). 

The e-Health Interoperability Framework tillhandahåller en uppsättning koncept, struktureringsregler, 
metoder och riktlinjer för att stödja utvecklingen av interoperabilitetslösningar inom e-hälsan i 
Australien (National E-Health Transition Authority (netha), 2012). 

An Ontology of Interoperability in Inter-Enterprise Communities (OoI) är ett ramverk, som i likhet 
med de ovannämnda ramverken, avser att hantera området inteoperablitet inom system, men till 
skillnad från de andra så finns här metoder för att handskas med mer dynamiska situationer 
(Ruokolainen, Naudet, & Latour, 2007). 

Av de ovannämnda så är det främst OoI som ligger till grund för IF/ELSE. Detta beror på att OoI 
erbjuder en metamodell för att beskriva interoperabilitetssituationer för att man ska kunna arbeta med 
att förbättra dem. Denna arkitekturmässiga egenskap finns inte i de andra ramverken.  
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Det finns många olika beskrivningar av interoperabilitet och många olika modeller har föreslagits för 
att förstå och mäta interoperabilitetsgraden i olika system. Nedan följer en lista över etablerade 
interoperabilitetsmodeller: 

• NATO C3 SAF Model 
• NATO – 2 
• NATO – 3 
• LISI Model: Levels of Interoperability 
• LISI Model: “PAID” Attributes 
• LCIM Model 
• SOSI Model 
• SOSI – 2 

I IF/ELSE använder följande definition av interoperabilitet (Ullberg, Johnson, & Buschele, 2012): 

”Interoperability is the satisfaction of a communication need between two or more actors” 

Vilket kan översättas till: 

”Interoperabilitet innebär tillfredsställdhet av ett kommunikationsbehov mellan två eller flera aktörer” 

IF/ELSE tillhandahåller ett ramverk för att, på ett kvantitativt sätt, kunna mäta interoperabilitet enligt 
definitionen ovan. 

Ovanstående definition ligger ganska nära E-delegationens definition (E-delegationen, 2011): 

“Interoperabilitet kan sägas vara förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser 
att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs” 

Forskning vid Virginia Modeling, Analysis and Simulation Center (VMASC) har lett fram till en sorts 
modell för att beskriva och arbeta med interoperabilitet som man kallar för Levels of Con (The Open 
Group, 2012)ceptual Interoperability Model (LCIM). Modellen bygger på 7 lager. Första lagret 
definieras som ”noll” interoperabilitet. Därefter bygger man på med ytterligare 6 lager som alla 
innehåller olika aspekter av interoperabilitet. Om alla krav som ställs i de olika lagren för att uppnå 
interoperabilitet är uppfyllda så råder fullkomlig interoperabilitet (Wang, Tolk, & Wang, 2009). De 6 
lagren (över lager 0 (L0) = ingen interoperabilitet) beskrivs nedan. 

Lager 1 (L1), det tekniska lagret, ställer krav på att det finns tekniska förutsättningar för 
interoperabiliet. Exempel på tekniska förutsättningar kan vara fungerande uppkoppling, korrekt 
programkod etc. 

Lager 2 (L2) kallas för det syntaktiska lagret. Syntax är, inom lingvistiken, ett ord för de regler som 
bestämmer hur olika ord och meningar ska sättas ihop. Syntaktisk interoperabilitet i ett system 
handlar om att det finns en reglerad struktur som gör det möjligt för olika delar av systemet att 
kommunicera med varandra (Johnson & Ekstedt, Enterprise Architecture : models and analyses for 
information systems decision making, 2007). Protokoll och dataformat är exempel på ”regelverk” som 
bidrar till att öka den syntaktiska interoperabiliteten i system. 
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Lager 3 (L3) bygger på begreppet semantisk interoperabilitet vilket syftar på möjligheten för system 
att tolka och förstå den data som kommuniceras (Johnson & Ekstedt, Enterprise Architecture : models 
and analyses for information systems decision making, 2007). Även om den syntaktiska 
interoperabiliteten hos ett system är hög, d.v.s. att det finns väldefinierade regler för hur information 
kan skickas mellan olika delar av systemet så är det inte säkert att den utbytta informationen kan 
tolkas och på så sätt generera ett värde, d.v.s. att den semantiska interoperabiliteten är hög. 

Lager 4 (L4) bygger på begreppet pragmatisk interoperabilitet. Detta definieras som förmågan hos 
system som interopererar att förstå och agera inom den korrekta kontexten (Wang, Tolk, & Wang, 
2009). 

Lager 5 (L5) behandlar begreppet dynamisk interoperabilitet. Dynamisk interoperabiliet hos system 
innebär att system som interopererar med varandra kan förstå och anpassa sig till en ny eller förändrar 
kontext (Wang, Tolk, & Wang, 2009). 

Lager 6 (L6) – Konceptuell interoperabilitet innebär att interopererande system är fullkomligt 
medvetna om och förmögna att tolka varandras information, processer, kontext och antaganden. 

3.2 ENTERPRISE ARCHITECTURE 

Enterprise Architecture (EA) används för att ge en holistisk bild av en organisation (Johnson & 
Ekstedt, Enterprise Architecture : models and analyses for information systems decision making, 
2007). Med hjälp av en metamodell kan man skapa modeller som beskriver olika delar av en 
organisation på ett sätt som kan tolkas och förstås av alla som är förtrogna med konventionerna inom 
Enterprise Architecture. Tillsammans kan dessa modeller utgöra en beskrivning av en organisation 
som helhet eller så kan de användas för att beskriva vissa delar eller processer. I metamodellen kan 
man välja ut vyer som man sedan modellerar på den detaljnivå som lämpar sig för situationen. 
Exempel på sådana kan vara affärsprocesser, informationsflöden, relationer mellan olika applikationer 
och kopplingar mellan olika hårdvaror. Det går att skapa en modell av hela organisationen, d.v.s. en 
vy som kopplar affärsprocesser, informationsflöden etc. till varandra men eftersom EA används till att 
få en överblick av komplexa system så motverkar det syftet eftersom modellerna då blir allt för stora 
och komplexa.  

Enterprise Architecture är en relativt ny disciplin och den har tillskrivits många olika betydelser och 
åsikterna går isär om vilka problem den bör behandla (Johnson & Ekstedt, Enterprise Architecture : 
models and analyses for information systems decision making, 2007). Enligt (Johnson & Ekstedt, 
Enterprise Architecture : models and analyses for information systems decision making, 2007) 
betraktas Enterprise Architecture (EA) som ett redskap för välgrundad beslutsfattning beträffande en 
organisations informationssystem. Metoden enligt (Johnson & Ekstedt, Enterprise Architecture : 
models and analyses for information systems decision making, 2007) för att fatta välgrundade beslut 
går ut på att modellera olika scenarier med hjälp av EA för att skapa en klar bild av problemet och 
sedan välja ut det optimala scenariot. 

ArchiMate är ett modelleringsspråk som tillhandahåller en metamodell för att skapa EA-modeller. 
ArchiMates metamodell visas i Figur 6. 
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Figur 6. Ovan visas ArchiMates metamodell [14] som visar hur man kan modellera olika organisationsrelaterade 
fenomen med specifika entiteter och relationer dem emellan. 

I ArchiMate finns konventioner för vilka figurer som används för att beskriva olika objekt samt 
definitioner för olika pilar och dess riktningar (The Open Group, 2012; Czernicki, 2010). Det finns 
olika mjukvaror som kan användas för att skapa modeller enligt ArchiMates konventioner. Ett 
exempel på sådan mjukvara är Microsoft Visio. ArchiMate tillsammans med Microsoft Visio 
användes i detta examensarbete för att skapa modeller av processflöden. Detta val grundades på att 
författaren, sedan tidigare, är bekant med detta ramverk. IF/ELSE använder dock inte ArchiMate som 
grund för sin metamodell utan bygger istället på Unified Modeling Language UML som beskrivs i 
följande avsnitt. 
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3.3 UML 

Unified Modeling Language (UML) skapades för att underlätta objektorienterad programmering 
genom att visuellt kunna visa relationer mellan klasser, objekt och andra koncept. Trots att UML 
främst används för programvarukonstruktion så är det även användbart inom andra områden så som 
t.ex. affärsprocesser och kan på så sätt ses som ett EA-ramverk. UML används i IF/ELSE som grund 
för metamodellen tillsammans med ett formellt språk som kallas Object Constraint Language (OCL). 
OCL är en formalism som används för att beskriva ramar för UML-modeller (Ullberg, Johnson, & 
Buschele, 2012) och beskrivs närmare i följande avsnitt. 

3.4 OCL 

Object Constraint Language (OCL) utvecklades av IBM för att stödja UML (ISO/IEC, 2012). UML 
skapades, som beskrivits ovan, för att underlätta programvarukonstruktion, men saknar i sig själv ett 
sätt att visa om och hur kopplingar mellan olika entiteter existerar. Därför skapades OCL som läggs 
till som ett attribut och är sann eller falsk beroende på om en koppling existerar eller inte. När man 
skapar modeller med hjälp av UML och OCL så vill man ofta beskriva någon verklig situation och 
hur denna situation beror av vissa parametrar. Problemet med verkliga situationer är dock att 
skeenden sällan är definitiva, d.v.s. existerande eller icke existerande. Oftast sker något med en viss 
sannolikhet. Detta sannolikhetsberoende har man sökt införliva i modelleringen med hjälp av ett 
ramverk, Predictive, Probabilistic Architecture Modeling Framework (P2AMF) (Johnson, Ullberg, 
Buschele, Franke, & Shahzad, 2013) som beskrivs närmare i följande avsnitt. 

3.5 P2AMF (TIDIGARE P-OCL) 

Predictive, Probabilistic Architecture Modeling Framework (P2AMF) har utvecklats för att tillåta 
förekomsten av sannolikheter i arkitektuella modeller tillhörande ramverk avsedda för att förutsäga 
olika skeenden (Johnson, Ullberg, Buschele, Franke, & Shahzad, 2013), så som t.ex. IF/ELSE. 
Genom att man i P2AMF kombinerar UML, OCL och sannolikhetsteori fås ett verktyg för att beskriva 
situationer på ett mer autentiskt sätt som ger en större förutsägande förmåga hos modellerna. 

Ett exempel på en modellerbar situation som inkluderar en form av sannolikhetsberoende kan lyda 
enligt följande: 

För att två personer ska kunna kommunicera med varandra så krävs det att det finns en 
kommunikationsväg mellan personerna. Med UML så kan man modellera de två 
personerna och kommunikationsmediet. Med tillägg av OCL kan man beskriva inom 
vilka ramar och på vilka premisser som denna kommunikation sker. Med P2AMF kan 
man skapa modellerna enligt UML-standard, sätta upp villkoren för kommunikationen 
men också beskriva sannolikheten att denna kommunikation kommer att existera. 

En grundpelare i P2AMF är Monte Carlo simuleringar. Denna simuleringsmetod fungerar genom att 
slumpmässigt skapa objekt med attribut vilkas värde beror av en sannolikhetsfördelning. Ett exempel 
kan lyda enligt följande. 

På en arbetsplats finns en maskin som kräver två personer för att kunna styra den. Om 
det en dag enbart är två personer som finns tillgängliga för att arbeta med maskinen hur 
sannolikt är det att arbetet blir försenat? 
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Figur 7. Här visas ett exempel på en mycket enkel stokastisk modell. Försening av maskin 1 beror av försening 
hos Anders och/eller Bertil. 

Maskin 1 är försenad om antingen Anders eller Bertil är försenade. I en Monte Carlo 
simulering där 1000 modeller skapas så kommer Anders och Bertil vara försenade 50 
respektive 250 gånger. Istället för att räkna ut sannolikheten så undersöker man dessa 
1000 modellerna för att se om Anders eller Bertil är försenade och därmed också 
Maskin 1.  

Det vore inte så praktiskt att skapa alla modeller och göra alla beräkningar för hand. Därför har man 
tagit fram en mjukvara, Enterprise Architecture Analysis Tool (EAAT), i vilken man kan skapa 
modeller enligt P2AMF och där beräkningarna utförs på kommando (Industrial Information and 
Control Systems , 2012).  

3.6 ENTERPRISE ARCHITECTURE ANALYSIS TOOL 

Enterprise Architecture Analysis Tool (EAAT), är ett verktyg för analys av EA-modeller i form av en 
mjukvara i vilken man kan göra kvantitativa skattningar av ett modellerat scenario (Industrial 
Information and Control Systems , 2012). Dessa skattningar kan röra t.ex. underhållbarhet, prestanda, 
tillgänglighet, funktionalitet, tillförlitlighet och interoperabilitet hos ett system. Det finns många EA-
verktyg på marknaden men inget av dessa erbjuder förmåga till kvalitetsanalys motsvarande den i 
EAAT (Industrial Information and Control Systems , 2012). I EAAT kan man skapa modeller och 
göra beräkningar enligt P2AMF. 

3.7 IF/ELSE 

EA ger ett effektivt sätt att visualisera en organisation eller ett system, men saknar metoder för att 
undersöka konsekvenserna av eventuella förändringar i ett system. Det krävs stor kunskap om EA och 
om det område som vill undersöka för att intuitivt förstå hur specifika förändringar kommer att 
påverka organisationen. Med IF/ELSE kan interoperabiliteten i ett system, en organisation eller dylikt 
utvärderas kvantitativt. Genom att skapa en modell som inkluderar de entiteter som ingår i 
kommunikationssammanhanget kan man få ett värde på exempelvis hur sannolikt det är att en viss 
kommunikation kommer att ske. Man kan vidare modellera samma situation men med eventuella 
förändringar som man vill införa. Då får man ett nytt värde som sedan kan jämföras med värdet för 
den ursprungliga situationen. På detta sätt kan man utvärdera hur mycket en specifik förändring skulle 
påverka interoperabiliteten.  

Graden av interoperabilitet, i en specifik situation, värderas genom att hitta sannolikheten för att 
kommunikationsbehovet, i denna specifika situation, är tillfredsställt. Huvudentiteten i metamodellen 
är alltså Communication Need (CN) - Kommunikationsbehovet. Huruvida kommunikationsbehovet är 
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tillfredsställt eller inte beror av de övriga entiteterna i metamodellen eller rättare sagt värdet på 
attributen i de övriga entiteterna. Om man tänker sig metamodellen som ett system, genom vilket 
någon typ av information flödar via entiteterna, så är attributen som stoppljus. Antingen är det rött 
(ingen får passera) eller så är det grönt (fritt att passera). Men stoppljus lyser ju inte enbart grönt eller 
enbart rött, utan vid en viss tidpunkt så lyser det grönt eller rött med en viss sannolikhet.  

För att undersöka tillfredställdhetsgraden av ett kommunikationsbehov skaffar man sig i första hand 
kunskaper om de parametrar som påverkar situationen via en datainsamling. Dessa kunskaper 
inkluderar orsakssambanden men också information om i vilken utsträckning de specifika 
parametrarna påverkar situationen. I det verkliga livet sker händelser sällan med 100 % sannolikhet 
utan händelserna beter sig oftast som stokastiska fenomen. Man kanske har en ungefärlig uppfattning 
om i vilken utsträckning en specifik händelse sker men det finns oftast ett stort osäkerhetsintervall.  

I denna studie är de flesta parametrar och resultat behäftade med osäkerhet. T.ex. kan intervjuobjekten 
ha angivit felaktiga svar och fakta, eller så kan författaren till denna studie ha misstolkat en från 
början korrekt information. I vissa fall har det inte funnits någon exakt information om ett specifikt 
skeende. Medan verkligheten är mycket dynamisk så är modeller mer statiska. I verkligheten inträffar 
händelser i många fall av ren slump. Objekt och dess relationer förändras hela tiden, mer eller mindre 
kontinuerligt. En modell skapas utifrån den situation som råder i nuet, eller snarare rådde när man 
samlade in data för att skapa modellen. Detta gör att modellen kan vara gammal innan den ens har 
skapats.  

Den problematik som beskrivits ovan hanteras i IF/ELSE genom att använda P2AMF som beskrivs i 
kapitel 3.5. P2AMF gör det möjligt att återge osäkerheter både i attributvärden och i modellens 
struktur (Johnson, Ullberg, Buschele, Franke, & Shahzad, 2013), vilket innebär att värden på attribut 
kan vara stokastiska samt att existensen av olika entiteter och dess relationer kan få vara osäkra. Dock 
så erhålls inget specifikt värde på osäkerheten i det beräknade värdet. Stor osäkerhet i in-datan ger 
också stor osäkerhet i ut-datan (Johnson, Ullberg, Buschele, Franke, & Shahzad, 2013).  

I metamodeller är attributen formulerade som påståenden vilka modelleraren, med hjälp av sin 
kunskap om systemet, värderar som sanna eller falska med en viss sannolikhet. Om ett attribut har 
värdet ”falskt”, med en viss sannolikhet, så kommer det, med samma sannolikhet, inte att släppa 
igenom information. Detta innebär alltså att den osäkerhet som modelleraren har angivit i in-datan 
reflekteras direkt i ut-datan. 

I ramverket IF/ELSE finns en metamodell (Figur 8) som innehåller de entiteter som normalt ingår i en 
kommunikationssituation. Metamodellen visar hur de olika entiteterna är kopplade till varandra samt 
entiteternas attribut. Metamodellen följer formalismen i UML och fungerar som en generell mall som 
kan användas för modellering av specifika kommunikationssituationer.  
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Figur 8. IF/ELSE:s metamodell. Huvudkommunikationsbehovet visas tillsammans med relationssamband samt 
de entiteter som det beror av. Denna metamodell ligger till grund för de modeller som skapats i denna studie för 

att beräkna ett kvantitativt värde på interoperabiliteten på radiologiavdelningarna på Kungälvs sjukhus och 
Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

När man skapar en modell så är det inte nödvändigt att använda alla entiteter som ingår i 
metamodellen utan man använder bara de som faktiskt existerar i den specifika situation som man vill 
modellera. I denna studie har endast Communication Need (CN), Actor, Message Passing System 
(MPS), Adress, Language och Referens Language använts. I Figur 9 visas den del av metamodellen i 
Figur 8 som brukats för modelleringen. 

Communication Need är den entitet i vilken det kvantitativa resultatvärdet fås. Värdet på attributet 
”Satisfied”, tillhörande entiteten ”Communication Need”, anger med vilken sannolikhet som 
kommunikationsbehovet är tillfredsställt.  
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Figur 9. Här visas den del av metamodellen, d.v.s. entiteter och samband, i Figur 4, som har använts i denna 
studie. 

När modellen implementeras i programmet EAAT och alla attribut har tilldelats värden så kan värdet 
på attributet ”Satisfied” beräknas enligt den matematiska modellen som är uttryckt i P2AMF (se 
kapitel 3.5 P2AMF). 

När man ska använda IF/ELSE för att utvärdera interoperabiliteten i en specifik situation så är det 
naturligt att börja med att definiera ett kommunikationsbehov, Communications Needs, samt de 
aktörer, Actors, som har detta behov. Aktörerna kan störa/förvanska information, vara otillgänglig för 
att mottaga eller sända informationen eller helt och hållet tappa bort den. Dessa situationer tas hänsyn 
till med hjälp av attributen Distort Message, Drops Message och Is Avalible.  

Man måste vidare definiera vilka medier, MPS:er, som kommunikationen sker igenom. Mediet finns 
på plats för att transportera information med en viss sannolikhet vilket beaktas i attributet Fixed. 

Vidare så måste man beskriva vilka språk, Languages, som aktörer och MPS:er talar och förstår. Om 
två eller flera aktörer delar ett kommunikationsbehov men inte talar och förstår samma språk så måste 
det ske en översättning, Language Translation, för att kommunikationsbehovet ska kunna bli 
tillfredsställt. Översättningen kan vara perfekt, så att ingen del av informationen går förlorad eller så 
blir den mer eller mindre fel. I attributet Correct anges sannolikheten för att informationen översätts 
korrekt. 

För att information ska kunna flöda mellan aktörer så krävs det att dessa vet var de kan nå varandra, 
d.v.s. på vilken plats, Adress, aktörerna befinner sig. 

IF/ELSE-modellen, i denna studie, börjar och slutar med ”Remittenten” och utvärderar således inte 
hur informationen går mellan patienten och remittenten. Med IF/ELSE måste en del antaganden göras 
om vad som är en ”Actor” och vad som är ett MPS (Message Passing System). T.ex. om två personer 
kommunicerar över e-post så skulle det kunna se ut som figuren nedan. 
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Figur 10. Exempel på en enkel IF/ELSE-modell som visar en säljare som kommunicerar med en kund via e-
post. 

Detta är dock en grov förenkling då e-post systemet består av flera mindre system så som kan ses i 
figuren nedan. 

 

Figur 11. Exempel på en IF/ELSE-modell som involverar flera aktörer och MPS:er. 

Det är samma exempel med en säljare som kommunicerar med en kund via e-post, men här har e-
posten delats upp till säljarens och köparens e-post system och är nu en ”actor” som använder internet 
som MPS. Eftersom säljaren måste använda ett MPS så används här hans dator som MPS. Dessa 
exempel visar på hur man själv måste välja hur något ska modelleras och att en ”actor” oftast kan 
delas upp i fler ”actors” och MPS. Med hänsyn till detta så har actors valts ut först och sedan har det 
då tillkommit MPS för att göra modellen komplett. För en djupare genomgång av detta, se kapitel 5 - 
Analys. 
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4. EMPIRI 

Detta kapitel behandlar datainsamlingen och studiens resultat. 

4.1 DATAINSAMLING 

I denna studie användes tre metoder för att samla in data: intervjuer, observationer, och enkäter. Dessa 
har inledande beskrivits i metodkapitlet och i detta kapitel kommer det beskrivas mer ingående om 
hur de har använts i denna studie. 

4.1.1 INTERVJUER 

För att samla generell data som svarar på frågorna hur? och varför? så är intervjuer en av de 
viktigaste metoderna (Yin, 2009). Dessa frågors svar kräver en viss förståelse, samt förklaring och det 
är därför en intervju lämpar sig väl för att besvara denna typ av frågor. En intervju fungerar mer som 
en styrd diskussion snarare än en strukturerad serie frågor. Det är just detta som är det värdefulla med 
en intervju, att leda den dit intressanta frågor uppkommer (Patton, 2002).  

Den första frågeställningen i denna studie var “hur arbetar en radiolog?”. Detta för att ge en grund 
till den huvudsakliga frågan: “hur ser processflödet ut på denna avdelning?”. En så generell fråga är 
svår att få svar på om det inte finns en möjlighet att diskutera både frågan och svaret. Dokumentation 
vore, som tidigare nämnts, ett annat sätt att besvara frågan, men eftersom den saknades så har den inte 
kunnat användas. För de frågor och diskussionsämnen som användes i intervjuerna, se bilagor. 

Eftersom processflödet på en radiologiavdelning involverar flera olika personer och system så 
genomfördes intervjuer med personer från olika personalgrupper. Främst radiologer, men även 
sjuksköterskor och undersköterskor samt IT-personal. Intervjuerna spelades in som ljudupptagningar 
och har sammanfattats och bifogats i appendix. 

En del intervjuer genomfördes i samband med observationerna på sjukhusen (se 4.1.2 Observationer).  

4.1.2 OBSERVATIONER 

Vissa händelser och sammanhang är svåra att förstå utan att personligen uppleva och observera dem. 
För att få en bättre förståelse och för att upptäcka nya infallsvinklar genomfördes observationer i 
samband med intervjuerna. Dessa observationer gick ut på att gå bredvid undersköterskor, 
sjuksköterskor och radiologer för att iaktta deras arbete från det att en remiss ankommer till och med 
att ett utlåtande skickas tillbaka. Observationerna tillsammans med intervjuerna ligger till grund för 
modellerna och attributvärdena. Observationerna har dock inte dokumenterats utan har främst, för 
författarens del, använts till att konsolidera och underbygga den fakta som framkommit vid 
intervjuerna (Patton, 2002). Direkta observationer är också bra ur ett pedagogiskt perspektiv. Det är 
lättare att arbeta med något som man har sett i verkligheten. Vid observationerna skapades en 
förståelse för hur och varför specifika processer sker på ett speciellt sätt och vid en viss tidpunkt men 
också, i vissa fall, varför de inte utförs på ett annat sätt. Det gav också en inblick i vad som fungerade 
bra respektive dåligt samt möjlighet att se vad som skulle kunna förbättras och effektiviseras i 
realiteten.  
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En nackdel med observationsmetoden kan tänkas vara att observatören drar egna slutsatser utifrån det 
han eller hon ser utifrån sitt utomstående perspektiv. Detta kan medföra misstolkningar och fel 
fokusering samt att observatören påverkar situationen (Patton, 2002).  

Observationer gjordes på radiologiavdelningarna på Kungälvs Akutsjukhus och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. På båda avdelningarna arbetade radiologer, sjuksköterskor, undersköterskor 
och receptionister. I bakgrunden finns så klart även IT-personal, städare, m.fl. Under observationerna 
iakttogs hur de centrala yrkesgrupperna arbetar. Där i ingår bl.a. processer omkring att en remiss 
ankommer så som prioritering och tidsbokning, patienter röntgas, omtagning av otjänliga bilder, 
undersökning av bilder, författande av utlåtanden, hantering av relaterad programvara, signering av 
utlåtande etc.  

Under observationerna ställdes även intervjufrågor till alla berörda yrkesgrupper. I och med detta 
besvarades bl.a. frågor kring IT-systemens funktionalitet, kvalitén på remisserna, effektiviteten i 
processflödena etc. 

4.1.3 ENKÄTER 

För att svara på frågor som t.ex. Vem? När? och Hur mycket? så lämpar sig en enkät väldigt bra 
(Ejlertsson, 2005). Där intervjuers styrka ligger i att frågor kan omformuleras eller läggas till under 
intervjuns gång så är enkäternas svar mindre styrda och kräver mindre av både den som skapat 
enkäten och dem som svarar på den. Enkätsvaren var tänkta att användas för att populera attributen i 
IF/ELSE-modellerna men eftersom det inte inkommit några svar så gick det inte att göra på detta sätt. 
Enkätfrågorna har dock ändå använts som stöd för populeringen av attributen. Utifrån de intervjuer 
och observationer som gjorts så har svaren på frågorna kunnat skattas. Enkäterna ger en konkret bild 
av de frågeställningar som ligger till grund för värdena. För att avgöra vilka attribut som entiteterna i 
modellerna ska ha, så krävs det svar på många frågor om hur ofta olika problem uppstår. Varje fråga i 
enkäterna motsvarar ett attribut i någon av IF/ELSE-modellerna (alla enkätfrågor finns bifogade i 
appendix).  

Enkätfrågorna var lite olika beroende på om den tillfrågade arbetade som radiolog, sjuksköterska, 
sekreterare, eller inom IT. Frågorna är uppdelade i olika kategorier och det fanns en ”öppen” fråga där 
de svarande själva kunde lägga till det de tycker är viktigt eller saknas. Områden som behandlades i 
enkäterna var följande: 

1. Prioritering av remisser 
2. Ankomstregistreringen av remisser 
3. Undersökning av patient samt kvalitetsgranskning av bilder 
4. Preliminärt svar 
5. Patienthistorik 
6. Systemet PACS 
7. Remittentens remissystem (t.ex. Melior) 
8. RIS (Radiologiskt Informstionssystem) 
9. Diktering av prel.svar 

Ett exempel på enkätfråga lyder: 

”Hur ofta händer det att remisser som ska prioriteras blir liggande för länge p.g.a. att det inte 
finns någon radiolog tillgänglig? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen. ” 
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Svarsalternativ: 

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

Varje svarsalternativ är associerat med ett visst värde på motsvarande attribut. Attributens värden har 
satts i procent. I kapitel 4.3.4 Attributvärden finns en tabell som visar hur enkätsvaren har översatts 
till attributvärden. 

Svarsalternativen är satta enligt ovanstående skala för att man ska kunna besvara frågan utan att veta 
en exakt siffra. Ett alternativ vore att be om en exakt siffra på hur ofta något sker per år. Dock så 
framkom det, vid kontakten med personalen, att detta vore omöjligt. 

Eftersom det är känt hur många undersökningar som görs varje år så kan man, med hjälp av svaren på 
enkätfrågorna, beräkna värdet på respektive attribut (se kapitel 4.2.4 – Attribut). För att ta del av 
enkäterna och frågorna, se bilagor. 

4.2 MODELLERING 

Det huvudsakliga resultatet av datainsamlingen är processflödesmodeller samt IF/ELSE-modeller och 
de, där ur, beräknade värdena på tillfredsställdhetsgraden av kommunikationsbehovet ”Remittent får 
korrekt svar på sin remiss” för Kungälvs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

4.2.1 ALLMÄNT OM MODELLERINGEN 

Från de data som insamlats från intervjuer och observationer så skapades processmodeller som visar 
de huvudsakliga processflödena, d.v.s. vilka processer som sker från och med att en remittent skickar 
en remiss till och med att remittenten mottar ett utlåtande på remissen. Dessa modeller användes 
sedan som grund för att bygga de slutgiltiga IF/ELSE-modellerna. 

Processflödet har alltså modellerats från det att en remiss skickas elektroniskt till en 
radiologiavdelning tills dess att ett utlåtande skickas tillbaka, både för Kungälvs sjukhus och för 
Sahlgrenska sjukhuset. Det innebär att den första undersökningen av patienten, d.v.s. remittentens 
undersökning, inte finns med i modellen, och inte heller hur remittenten sedan använder utlåtandet 
som denna mottar från radiologiavdelningen.  

Från de första intervjuerna kunde ett förenklat processflöde skapas (se Figur 12). Denna modell visar 
de mest grundläggande arbetsmomenten på en radiologienhet.      

Från de data som insamlats vid senare intervjuer och observationer så skapades mer detaljerade 
processmodeller (se Figur 14 och Figur 22). Dessa modeller användes sedan som grund för att bygga 
de slutgiltiga modellerna med IF/ELSE (se Figur 21 och Figur 24). 
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Eftersom varje fall är unikt inom vården är det svårt att skapa en modell som täcker in alla specialfall. 
Undersökningsmetoden kan variera mellan olika patienter p.g.a. smärtor, klaustrofobi, svagt 
hälsotillstånd och dyl. Det varierar även mycket mellan sjukhus och vilken typ av fall de tar emot. På 
ett stort sjukhus som Sahlgrenska Universitetssjukhuset är radiologiavdelningen uppdelad i fyra 
mindre avdelningar. Där de olika avdelningarna har egna processflöden som är specifika för den egna 
verksamheten. Thoraxröntgen t.ex., som innebär röntgen av bröst och lungor, kan oftast göras väldigt 
snabbt, är sällan akut och kan göras utan beaktande av någon större risk för patienten. Vid 
neurointervention däremot, går man in i hjärnan genom blodomloppet för att spränga blodproppar. 
Detta görs oftast akut och har ett helt annat processflöde. 

I Figur 12 visas en modell av de grundläggande arbetsmomenten på en radiologienhet och i vilken 
ordning de sker. Från radiologienheternas synvinkel börjar ett ärende med att en remiss kommer in. 
Från det görs en bedömning om när patienten bör kallas och en kallelse skickas ut. Efter att patienten 
kommer till avdelningen så genomförs den beställda undersökningen av sjuksköterskor. Bilderna 
skickas till ett arbetsrum där radiologer kan granska bilderna och, om nödvändigt, begära nya bättre 
bilder. Ett utlåtande skrivs sedan i form av ett preliminärt svar som sedan signeras av en överläkare 
och skickas till remittenten. 

 

Figur 12. Förenklad modell av processflödet på en radiologiavdelning. 

Processmodellen i Figur 12 användes som utgångspunkt för att genomföra den övriga 
datainsamlingen och därefter de mer detaljerade processflödesmodellerna och sedan IF/ELSE-
modellerna. Processflödesmodellerna har skapats enligt EA-ramverket ArchiMates formalism (se 
kapitel 3.2 Enterprise Architecture). 

De processer som man kan se i Figur 12 är sammanfattningar av flera mindre, underliggande 
processer. Dessa skiljer sig åt för de två undersökta sjukhusen och de fullständiga processmodellerna 
beskrivs i de följande kapitlen.  

De fullständiga processmodellerna ligger vidare till grund för IF/ELSE-modellerna. Detta beskrivs 
närmare i följande kapitel. Processmodellerna för Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska är gjorda utifrån 
metamodellen som visas i Figur 13. 
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Figur 13. Metamodell som visar reglerna för hur processflödena på Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska 
universitetssjukhuset har modellerats. 

IF/ELSE-modellerna implementerades i programmet EAAT (Enterprise Architecture Analysis Tool) 
som beskrivs i kapitel 3. Teori. EAAT är, som nämnts, ett verktyg för att skapa modeller i vilka 
entiteterna är relaterade till varandra enligt en metamodell. Man kan sedan, m.h.a. programmet, få 
olika matematiska beräkningar utförda med utgångspunkt i modellerna. I detta fall användes alltså 
IF/ELSE:s metamodell för att skapa EAAT-modeller för Kungälvs Sjukhus och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. När EAAT-modellerna var kompletta kunde värdet på 
kommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beräknas. I kapitel 4.2.2 och 4.2.3 beskrivs 
modelleringen för respektive sjukhus mer ingående. 

4.2.2 MODELLERING MED AVSEENDE PÅ KUNGÄLVS SJUKHUS 

Kungälvs sjukhus tillhör Västra Götalandsregionen (VGR) och ligger en bit utanför Göteborg. Det är 
ett akutsjukhus som bedriver specialistvård som inkluderar radiologi. 

Så här skriver Kungälvs Sjukhus på sin hemsida om röntgenavdelningen:  

“På röntgenkliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. 
Kliniken har åtta undersökningsrum och gör ca 46 000 undersökningar per år. På 
kliniken finns en datortomograf, en magnetkamera (MR-kamera), tre vanliga 
röntgenlab, ett genomlysningslab samt två ultraljudsapparater.”. 

 

4.2.2.1 PROCESSFLÖDE VID RADIOLOGIAVDELNINGEN PÅ KUNGÄLVS SJUKHUS 

Från intervjuer och observationer på Kungälvs Akutsjukhus så har processflödesmodellen i Figur 14 
skapats. Modellen följer ArchiMate:s standard (se kapitel 3.2 Enterprise Architecture) och utgår från 
metamodellen i Figur 13. 

Händelse som 
initierar 

processkedjan

Process som 
eventuellt sker

Process Avdelning* * * **

* *

*

* *



Institutionen för Industriella Informations- och Styrsystem 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige 

40 

 

 

Figur 14. Processflöde på radiologiavdelningen på Kungälvs sjukhus. Här visas de huvudsakliga processerna på 
radiologiavdelningen på Kungälvs sjukhus samt i vilken ordning de sker. 

Det finns tre sätt för icke-akuta fall att komma till radiologienheten: 

1. Pappersremiss via post 
2. Remiss elektroniskt, via ett remissystem 
3. Drop-in-remiss 

Det vanligaste sättet är genom e-remisser som oftast skickas via remittentens journalsystem till 
radiologiavdelningens RIS (radiologiskt informationssystem). Om remittentens och 
radiologiavdelningens system inte är kompatibla så skickas en pappersremiss. Kungälvs Sjukhus 
erbjuder även en drop-in tjänst för rutinfall, där remittenten ger en remiss till patienten som sedan 
själv kan komma när det passar. Det är viktigt att notera att alla patienter har en remiss, enbart akutfall 
kan sakna en remiss, men då finns oftast patientens läkare med på plats och kan berätta för radiologen 
hur situationen ser ut. 

Den ankomna remissen ankomstregistreras av en sekreterare och förs in i avdelningens RIS. Då blir 
den tillgänglig för radiologerna som öppnar ett fall och gör en prioritering. Akuta och icke-akuta fall 
separeras, den begärda undersökningen godkänns och det noteras om det finns några specifika saker 
patienten måste tänka på inför undersökningen, t.ex. inte äta samma dag som undersökningen p.g.a. 
att man behöver använda kontrastvätska. En kallelse går sedan ut till patienten där patienten får en tid 
eller en bekräftelse på att denne själva kan välja att komma under drop-in tiderna. Drop-in gäller 
enbart skelett- och lungröntgen. 

När patienten kommer till avdelningen ankomstregistreras denne och blir sedan hämtad till ett 
undersökningsrum. Undersökningen varierar beroende på vilken typ av undersökning det rör sig om. 
En vanlig röntgenbild kan tas snabbt och av en sjuksköterska. MR- och CT-undersökningar tar längre 
tid och vid en CT-undersökning så kan kontrastvätska behövas. Ultraljud utförs av en radiolog och när 
man använder röntgenfilm i genomlysningslabbet så finns oftast en radiolog på plats.  
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Bilderna kvalitetsgranskas först av sjuksköterskorna så att bilderna tydligt visar det avsedda området 
och inte är suddiga. Bilderna lagras sedan i arkivet och blir tillgängliga via RIS så att en radiolog kan 
granska bilderna. Ifall sjuksköterskorna är osäkra på om kvalitén duger eller om det behövs tas fler 
bilder så rådfrågar de en radiolog. 

En radiolog granskar bilderna och skriver ett preliminärsvar där de markerar möjliga upptäckter på 
bilderna och dikterar eller skriver svarar på den frågeställning som remittenten ställt. En annan 
specialistläkare granskar preliminärsvaret och ändrar eller lägger till något vid behov, samt signerar 
svaret. Om remittenten är en läkare från Kungälv så kan denne ta del av svaret redan när 
preliminärsvaret är skrivet. Om svaret är dikterat, vilket de flesta svar är, så skriver en sekreterare 
diktamen när ett preliminärsvar har gjorts.  

Ett vanligt förfarande är att ytterligare diskutera svaret under en rond. Det innebär att flera läkare med 
olika specialiseringar sitter tillsammans och diskuterar olika patienter. Det är oftast remittenten som 
begär en rond och där då en radiolog deltar och diskuterar sina fynd från undersökningen. 

Nästan all information inom radiologiavdelningen hanteras av RIS där informationen blir tillgänglig i 
olika delar där den ska behandlas. Som nämnts ovan så när en roll hanterat informationen blir den 
läggs den i en kö som blir tillgänglig för den roll som nu ska hantera informationen. Något som gör att 
de olika personerna kan sitta på olika platser och arbeta. 
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4.2.2.2 IF/ELSE-MODELL FÖR KUNGÄLVS SJUKHUS 

Figur 15 nedan visar IF/ELSE-modellen för Kungälvs sjukhus så som den ser ut i programmet EAAT. 
Processflödesmodellen i Figur 14 ligger till grund för IF/ELSE-modellen som visas i Figur 15. 

 

Figur 15. IF/ELSE-modell för kommunikationsbehovet "Remittent får korrekt utlåtande" implementerad i 
EAAT. Denna modell utgår från processmodellen i Figur 14. 

I processflödesmodellen visas enbart de processer som utförs och vem som utför dem. I IF/ELSE-
modellen visas dessa processer indirekt genom de aktörer, system och språk som är associerade med 
respektive process. En mer överskådlig vy av modellen där språken och attributen har utelämnats kan 
betraktas i Figur 16. För mer information om attributen och dess värden, se kapitel 4.2.4 – 
Attributvärden. 

 

Figur 16. Avskalad vy av IF/ELSE-modellen i figur 15. 

Processflödet i processmodellen i Figur 14 börjar med att en patient går till doktorn med ett 
medicinskt problem varpå doktorn undersöker patienten.  Om doktorn väljer att skicka patienten på 
röntgen så fortsätter processkedjan med att doktorn skickar en remiss till en röntgenavdelning. Från 
denna punkt kommer IF/ELSE in i bilden. I Figur 17 visas en del av processmodellen i Figur 14. En 
remiss kan alltså skickas på tre olika sätt; via posten, via remissystem eller manuellt. 
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Figur 17. Inzoomning på del av processflödesmodelen i figur 10 som visar tre olika scenarios för hur en remiss 
kan sändas. 

I IF/ELSE-modellen beaktas endast fallet med den elektroniska remissen. Detta eftersom modellerna 
är tidskrävande att skapa och den elektroniska remissen är vanligast (80-95% av alla remisser är e-
remisser). I Figur 18 visas den del av IF/ELSE-modellen som motsvarar processmodellen i Figur 17. 
Remittenten lägger in remissinformationen, via sin dator (MPS - Arbetsstation), i en remissmjukvara 
(Actor - Melior) vilken i sin tur (och i sitt format) skickar remissinformationen, via internet (MPS – 
Internet), till ett radiologiskt informationssystem (Actor – Radiologiskt informationssystem (RIS)). På 
radiologiavdelningen sitter personal (Actor – Vårdpersonal (Ank.reg.)) som, via sin dator (MPS – 
Arbetsstation) får remissinformationen (remissen) från RIS (Actor – RIS). 

 

Figur 18. Del av IF/ELSE-modellen i Figur 15. 

Varje aktör och MPS ”talar” och förstår ett eller flera språk. I Figur 19 visas samma del-modell som i 
Figur 18 fast med språk tillagda. 

 

Figur 19. Denna bild visar hur språken är kopplade till entiteterna i Figur 18. 
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 Som man kan se i Figur 19 så talar remittenten (Actor – Remittent) svenska (Language – Svenska). 
Datorerna (MPS - Arbetsstation) som remittenten och vårdpersonalen (Actor – Vårdpersonal 
(ank.Reg.)) hanterar remisserna via, använder språket Unicode (Language – Unicode). Unicode kan 
tolka de alfanumeriska tecknen (bokstäver och siffror) som användaren skriver. Rätt Unicode-format 
är speciellt viktigt när tecken som bara används i vissa språk behöver användas. T.ex. åäö i svenskan 
kan orsaka fel för ett system i ett annat land.  

Programmet Melior (Actor –Melior) använder däremot språket XML (Language – XML). Men 
eftersom XML innefattar språket Unicode och tvärt om, så informationen kan föras vidare.  

Internet (MPS - Internet) använder språket TCP/IP (Language – TCP/IP). TCP/IP förstår XML som i 
sin tur förstår Unicode vilket innebär att internet kan ta emot och föra vidare informationen.  

Trots att dessa språk överlappar varandra så är de inte samma språk. Det innebär att när information 
konverteras emellan dem så kan det uppstå fel på vägen. Dessa fel uppstår hos Aktörer och MPS:er 
när dessa skickar och tar emot information. Felen innebär att Aktörer och/eller MPS:er förvanskar 
eller utelämnar delar av den ursprungliga informationen vilket påverkar interoperabiliteten i en 
negativ riktning. En perfekt interoperabilitet skulle innebära att en information som färdas genom ett 
system aldrig förvanskas eller tappas bort. Därför har man i IF/ELSE lagt till ett referensspråk 
(ReferensLanguage – perfekt utlåtande (i detta fall)) som står för ”ett perfekt språk” mot vilket de 
andra språken ställs i relation. IF/ELSE appliceras, som sagt, för att mäta tillfredsställdhetsgraden av 
kommunikationsbehovet: 

”Remittent får korrekt utlåtande på sin remiss”  

Ett korrekt utlåtande ställs också i relation till ett referensspråk (ReferensLanguage – perfekt 
utlåtande (i detta fall)).  

I Figur 20 visas alla de språk som används i IF/ELSE-modellen för Kungälvs Sjukhus och hur de är 
kopplade till varandra. 

 

 

Figur 20. IF/ELSE-modell över de språk som förekommer, implementerad i EAAT. 
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DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) är den standard som används för att 
spara radiologiska bilder och används av PACS. PACS (Picture Archiving and Communication 
System) är det system som modaliteten (undersökningsutrustningen t.ex. röntgenkamera) använder. 
Den inkluderar kommunikationsprotokollet TCP/IP och har lager för bilder och text. I denna modell 
använder alla personer svenska för att kommunicera, något som inte nödvändigtvis stämmer. Det 
finns standardsvar som radiologer kan använda för att skriva utlåtanden och som även radiologer med 
annat modersmål än svenska kan använda för att låta en sekreterare skriva utlåtanden. I denna modell 
använder sig Melior och RIS av XML (eXtensible Markup Language) som ofta används när olika 
system behöver skicka information. När sedan informationen används av en person genom t.ex. RIS 
görs en översättning mellan XML och svenska. 

I Figur 21, nedan, visas den kompletta IF/ELSE-modellen för Kungälvs Sjukhus, så som den ser ut i 
EAAT.  

 

Figur 21. Komplett IF/ELSE-modell för Kungälvs Sjukhus så som den ser ut när den implementerats i EAAT 
och visas med alla relationer. 

Alla aktörer och MPS:er innehåller attributen DistortsMessage, DroppsMessage och IsAvailable. För 
att kunna beräkna värdet på tillfredsställdhetsgraden (Attribute – IsSatisfied) av 
kommunikationsbehovet (CommunicationNeed – Få ett korrekt utlåtande) så måste alla attribut i 
respektive entitet i modellen populeras med ett värde. Dessa värden har beräknats med hjälp av svaren 
på enkätfrågorna. Svaren på enkätfrågorna har skattats av författaren till denna studie utifrån den data 
som samlats vid intervjuer och observationer, se kapitel 4.3 Attributvärden. Enkätfrågor, 
intervjufrågor och sammanfattningar av intervjuerna finns bifogade i appendix. Vissa attributvärden 
har satts utifrån författarens egen rimlighetsbedömning eftersom varken intervjuer eller observationer 
har kunnat besvara de relaterade frågorna. Enkäterna söker utreda i vilken utsträckning aktörer och 
MPS:er förvanskar (Attribute - DistortsMessage) och/eller tappar bort (Attribute – DroppsMessage) 
delar av informationen samt i vilken utsträckning aktörer och MPS:er är tillgängliga (Attribute - 
IsAvailable) för att ta emot och skicka informationen. MPS:erna innehåller även attributet fixed. 
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4.2.3 MODELLERING MED AVSEENDE PÅ SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 

Sahlgrenska universitetssjukhuset tar emot patienter från hela VGR för olika typer av 
specialistsjukvård. Inom området radiologi/röntgen erbjuder de: 

• Neuroröntgen (huvud och hals) 
• Ortoröntgen (skelett m.m.) 
• Thoraxröntgen (hjärta och lungor) 
• Uro/Gastro/Kärlröntgen (bukens organ m.m.) 

De olika bildgivande teknikerna som används är: 

• Slätröntgen 
• Datortomografi (CT) 
• Ultraljud 
• Magnetkamera (MRT) 

4.2.3.1 PROCESSFLÖDE VID SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 

Från intervjuer och observationer på Sahlgrenska universitetssjukhuset så har processflödesmodellen i 
Figur 22 skapats. 

 

 

Figur 22. Processflöde på radiologiavdelningarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.  

På samma sätt för Sahlgrenska som för Kungälvs sjukhus så finns det tre sätt för icke-akuta fall att 
komma till radiologienheten: 

• Pappersremiss via post 
• Remiss elektroniskt, via ett remissystem 
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• Drop-in-remiss 

När en remiss ankommer till någon av de fyra röntgenavdelningarna Neuroröntgen, Ortoröntgen, 
Thoraxröntgen eller Uro/Gastro/Kärlröntgen görs en första prioritering av en sjuksköterska eller en 
undersköterska. Därefter så granskas remissen av en radiolog som gör ytterligare en prioritering och 
ett brev skickas ut. Antingen så kallas patienten till en viss tid eller så ombeds patienten att välja en 
tid själv. När patienten kommer till mottagningen på utsatt tid så sker en ankomstregistrering. Efter 
det så genomförs undersökningen så fort personal och utrustning är redo. När bilderna är klara så 
kvalitetsgranskas de först av en sjuksköterska för att sedan skickas vidare till en radiolog. Radiologen 
bedömer om man behöver ta kompletterande bilder. Om detta inte behövs inleder radiologen 
granskningen av bilderna. I granskningen kan det i vissa fall vara nödvändigt att ta fram bilder från 
tidigare undersökningar för att kunna göra en jämförelse. När granskningen är klar skriver radiologen 
ett preliminärsvar alternativt dikterar ett preliminärsvar som sedan skrivs av en sekreterare. För att 
svaret sedan ska övergå från att vara ett preliminärsvar till ett slutgiltigt utlåtande så måste det 
godkännas och signeras av en specialiserad radiolog. I vissa fall, när det finns möjlighet, så kan 
klinikern/remittenten begära en s.k. rond. Då träffas radiolog och kliniker för att diskutera 
bildmaterialet i specifika fall. 

4.2.3.2 IF/ELSE-MODELL FÖR SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 

Processflödesmodellen i Figur 22 ligger till grund för IF/ELSE-modellen som visas i Figur 23. 

 

 

Figur 23. IF/ELSE-modell för kommunikationsbehovet "Remittent får korrekt utlåtande" implementerad i 
EAAT (Sahlgrenska sjukhuset). 

Precis som för Kungälvs sjukhus så söks svar på frågan: 

I vilken grad är kommunikationsbehovet ”Remittent får korrekt utlåtande på sin 
remiss” tillfredsställt? 
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Attributen visas inte i figur 23. För mer information om attributen och dess värden, se kapitel 4.2.4 - 
Attributvärden. Denna modell är mycket lik den för Kungälvs sjukhus och kommer därför inte att 
förklaras lika utförligt. Den skiljer sig i och med att det finns några fler MPS:er samt att processerna 
ser lite annorlunda ut. T.ex. så görs den första prioriteringen av en sjuksköterska på Sahlgrenska 
medan denna görs av en radiolog på Kungälvs sjukhus. För en mer detaljerad förklaring till innehållet 
i modellen i Figur 23 hänvisas till kapitel 4.2.2 - Modellering med avseende på Kungälvs Sjukhus. 

Den kompletta IF/ELSE-modellen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset visas i Figur 24. 

 

 

Figur 24. Komplett IF/ELSE-modell (i EAAT) för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

4.2.4 ATTRIBUTVÄRDEN 

I detta kapitel förklaras hur värdena på attributen i IF/ELSE-modellerna i kapitel 4.2.2.2  och 4.2.3.2 
har tagits fram. 

Entiteterna Actor och MPS har poppulerats med värden på attributen ”IsAvailable”, ”DropsMessage” 
och ”DistortsMessage”. Värdena har bestämts utifrån svar på frågorna i enkäterna. Enkäterna har 
besvarats av författaren till denna studie med utgångspunkt i data som samlats vid intervjuer och 
observationer. Beträffande vissa frågor så har dock ingen direkt information framkommit under 
intervjuer och observationer varför svaren på dessa frågor har fått skattas utifrån kvalificerade 
gissningar. Enkätfrågorna och sammanfattningar av intervjuerna finns bifogade i appendix. 
Observationerna är endast dokumenterade i form av processflödesmodellerna som återfinns i kapitel 
4.1 Datainsamling. Svaren på frågorna i enkäterna (se appendix) har mappats mot IF/ELSE-
modellerna enligt Tabell 2.  
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Attribut:	  1	  =	  Distorts	  message,	  2	  =	  Drops	  message,	  3	  =	  Is	  available	  
Enkät:	  S	  =	  sjuksköterska,	  R	  =	  radiolog,	  I	  =	  IT-‐personal,	  Ö	  =	  övrig	  personal	  
Svarsallternativ:	  1	  =	  Mindre	  än	  en	  gång	  om	  året,	  2	  =	  Mer	  än	  en	  gång	  om	  året,	  3	  =	  Mer	  än	  en	  gång	  i	  månaden,	  4	  =	  Mer	  än	  en	  gång	  i	  veckan,	  
5	  =	  Mer	  än	  en	  gång	  om	  dagen,	  6	  =	  Mer	  än	  10	  gånger	  om	  dagen,	  7	  =	  Alltid.	  K=Kungälvs	  Sjukhus,	  S=Sahlgrenska	  Universitetssjukhuset.	  

Entitet	   Attribut	   Enkätfråga	  
Svarsalternativ	  

Medelvärde	  av	  svar	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Remitent	  
1	   R4	   	  	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   0,00113	  
2	   R3	   	  	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   0,00113	  
3	   -‐	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Melior	  
1	   I4	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
2	   I5	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00026	  
3	   I6	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,99998	  

Internet	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   I17	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,99974	  

RIS	  
1	   I10	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00002	  
2	   I11	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00002	  
3	   I12	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,99974	  

Vårdpersonal	  (ank.reg.)	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
2	   R2	   	  	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   0,00113	  
3	   R1,	  S1	   	  	   	  	   1KS	   1KS	   	  	   	  	   	  	   0,99930	  

Vårdpersonal	  (prioritering)	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  1S	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00113	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Radiolog	  (första	  granskning)	  
1	   R6,	  S3	   	  	   2KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00002	  
2	   R7,	  S4	   	  	   	  	   1KS	   1KS	   	  	   	  	   	  	   0,00070	  
3	   S1	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,99998	  

Sj.sk.	  (undersökning)	  
1	   S5,	  R8	   	  	   	  	   2KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00026	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

PACS	  
1	   I1	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00002	  
2	   I2	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00002	  
3	   I3	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Sj.sk.	  (kvalitetsgranskning)	  
1	   R9	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00026	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Radiolog	  (prel.svar)	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   R10	   	  	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,99974	  

Sekreterare	  (skriver	  diktamen)	  
1	   Ö4	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   Ö5	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Radiolog	  (signerar)	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Tabell 2. Värden på respektive attribut. 

Den del av tabellen som är färgad gul gäller enbart för SU. Under rubriken ”Svarsalternativ” har 
svaren markerats med en siffra tillsammans med S och K, t.ex. 2KS. Detta innebär att det finns två 
frågor som behandlar samma attribut och att båda frågorna besvarades med samma svarsalternativ. K 
står för Kungälvs Sjukhus och S står för Sahlgrenska. När K och S står tillsammans, så som i 
exemplet, så innebär detta att frågan besvarades på samma sätt för båda sjukhusen. I verkligheten så 
skiljer sig säkert svaren mellan Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset åt mer men 
eftersom syftet, i första hand, är att testa ramverket IF/ELSE samt att inga ”verkliga” svar har funnits 
att tillgå så kan detta anses godtagbart. 
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De olika processerna som enkätfrågorna berör är följande: 

1. Prioritering av remisser 
2. Ankomstregistreringen av remisser 
3. Undersökning av patient samt kvalitetsgranskning av bilder 
4. Preliminärt svar 
5. Patienthistorik 
6. Systemet PACS 
7. Remittentens remissystem (t.ex. Melior) 
8. RIS (Radiologiskt Informstionssystem) 
9. Diktering av prel.svar 

Varje process involverar en eller flera av följande yrkesgrupper 

• Radiolog (R) 
• Sjuksköterska (S) 
• IT-personal (I) 
• Övrig personal (Ö) 

Varje yrkesgrupp har enbart fått frågor om sådana processer som de är delaktiga i eller av annan 
anledning har kunskap om. Det finns alltså ett enkätfrågeformulär för var och en av dessa 
yrkesgrupper och varje formulär har mellan 1 och 10 frågor. I Figur 25 visas den del av Tabell 2 som 
berör entiteten remittent. Dess attribut, DistortsMessage, DropsMessage och IsAvailable, finns under 
rubriken ”Attribut” och är benämnda 1, 2 och 3.  

 

Figur 25. Inzoomning på en del av attributtabellen. 

Remittenten är alltid en läkare och det är främst radiologerna som förstår och har kunskap om deras 
arbete. Av den anledningen är det radiologerna som har fått besvara frågor angående remittenten. I 
enkätfrågeformuläret för radiologer (R) lyder fråga nummer 3 enligt följande: 

3. När man ska göra en första prioritering bland de remisser som kommit in, hur ofta händer det att 
informationen i remissen är så pass bristfällig att det är svårt att göra en korrekt prioritering? Välj det 
alternativ som du tycker bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  

 
I Tabell 2 benämns denna fråga som R3 – fråga 3 i enkäten för radiologer.  
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Svaret på frågan är att det händer mer än en gång i veckan att en remiss är så bristfällig att det är svårt 
för radiologen att göra en korrekt prioritering. Det innebär att detta inträffar minst 52 gånger varje år. 
Fråga R3 används för att sätta ett värde på attribut 2 – DroppsMessage eftersom frågan främst handlar 
om huruvida remittenter utelämnar information som är viktig för radiologen när denna ska göra en 
prioritering av remissen.  

Utgångspunkten för beräkningen av attributvärdena är att det sker 46000 undersökningar på ett år på 
båda sjukhusen vardera. Om 52 av dessa 46000 remisser saknar viktig information så innebär det att 
99,9% av remisserna är korrekta och 0,1 % av dem är bristfälliga.  

52  𝑔𝑔𝑟/å𝑟
46000  𝑔𝑔𝑟/å𝑟

= 0,001 

I EAAT anges attributvärdet för dropsMessage så som visas i Figur 26.  

 

Figur 26. Attributvärden för Remittent (i EAAT). 

När man populerat alla attribut i modellen kan beräkningen av resultatvärdet göras. 
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4.3 RESULTATVÄRDEN 

Efter att alla värden, enligt Tabell 2, hade lagts in i IF/ELSE-modellen i EAAT så kunde värdet på 
huvudkommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beräknas. Med 40 000 samples beräknades 
huvudkommunikationsbehovet för Kungälvs Sjukhus vara tillfredsställt till c:a 69% vilket också visas 
i histogrammet i Figur 27. 

 

Figur 27. Histogram som visar värdet på entiteten "Remittent får korrekt utlåtande" för Kungälvs Sjukhus efter 
att värdena i resterande attribut satts enligt Tabell 2. 

Med 40000 samples beräknades kommunikationsbehovet ”remittent får korrekt utlåtande på sin 
remiss” vara tillfredsställt till c:a 72% på Shlgrenska Universitetssjukhuset vilket visas av 
histogrammen i Figur 28. 

 

Figur 28. Histogram över resultatet av beräkningen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
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5. ANALYS 

Denna studie är, som tidigare nämnts, en utvärdering av ramverket IF/ELSE som avser att bedöma 
huruvida detta går att applicera på vården enligt de kriterier som nämndes i samband med 
forskningsfrågan, d.v.s. IF/ELSE kan betraktas som applicerbart om det 

1. Är användarvänligt i enlighet med sitt eget syfte. 
2. Ger resultat som är relevanta. 
3. Genererar korrekta värden. 

Nedan följer en repetition av de frågeställningar som använts i analysen för att bedöma IF/ELSES 
applicerbarhet utifrån de ovanstående kriterierna. Frågeställningarna bygger på vedertagna kriterier 
för utvärdering av mjukvara som beskrivs i Software engineering — Software product Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality requirements (British Standards Institution (BSI), 
2007), Computational Science and Its Applications (Gavrilova, 2006), Functionality, Usability and 
User Experience: Three Areas of Concern (McNamara , 2006), Software engineering - Software 
product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation reference model and guide 
(Prof. Azuma, 2009), The Certified Software Quality Engineer Handbook (Westfall, 2008). Se kapitel 
2.2 Utvärderingskriterier och arbetsgång: 

1. Kan en godtycklig beslutsfattare, m.h.a. dokumentationen i IF/ELSE, genomföra en studie 
motsvarande denna? (Användarvänlighet) 

a. Kan en godtycklig beslutsfattare förstå innehållet i dokumentationen i IF/ELSE? 
b. Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data för att skapa relevanta 

modeller med vägledning av IF/ELSE? 
c. Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data som också genererar relevanta 

och korrekta svar? 
d. Kan en godtycklig beslutsfattare förstå och tolka resultatet som genereras? 

2. Är innehållet i denna studie relevant, d.v.s. är det viktigt att mäta i vilken utsträckning 
kommunikationsbehovet ”Remittent får ett korrekt utlåtande på sin röntgenremiss” är 
tillfredsställt? (Relevans) 

a. Kan studien av detta kommunikationsbehov m.h.a. IF/ELSE visa att ramverket 
tillhandahåller en bra metod för att undersöka interoperabilitet generellt inom vården, 
d.v.s. går det att visa på extern validitet i denna studie? 

b. Har man kunnat identifierat kommunikationsbehov som inte går att undersöka inom 
ramen för IF/ELSE?  

c. Kan resultat av undersökningen av kommunikationsbehovet härledas på ett enklare 
sätt eller är det rent av elementärt? 

3. Är de parametrar, som kommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beror av, korrekt 
utvalda? (korrekthet) 

a. Förutsatt att man har valt ett relevant kommunikationsbehov att analysera, kan man 
med hjälp av ramverket IF/ELSE försäkra sig om att man har valt ut de korrekta 
parametrarna som kommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beror av, d.v.s. att 
är begreppsvaliditeten underbyggd? 

b. Ger ramverket IF/ELSE tillräcklig vägledning i hur man skapar modeller med 
korrekta relationer mellan olika entiteter och som återspeglar verkligheten? 

c. Ger ramverket IF/ELSE tillräcklig vägledning i hur man ska mäta dessa parametrar 
för att kunna få ett korrekt resultat, d.v.s. kommer resultatet att kunna anses hålla en 
acceptabel intern validitet? 
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d. Är den teori som IF/ELSE bygger på samt den teori som IF/ELSE innehåller förenlig 
med den situation (kommunikation inom vården) som undersöks i denna studie, d.v.s. 
håller resultatet en acceptabel extern validitet? 

e. För att en studie ska kunna anses tillförlitlig krävs att den är väl dokumenterad, så att 
en utomstående person kan göra om samma studie och få samma resultat. Ger 
IF/ELSE tillräcklig vägledning i vad som måste dokumenteras och hur detta kan 
göras för att resultatet ska kunna anses tillförlitligt? 

Eftersom hela studien, från projektplanering till modellering och datainsamling samt analys av data, 
kan ses som en del av själva prövandet av ramverket bör alla de tre ovannämnda kriterierna testas i 
respektive fas av studien. Därför har detta kapitel delats upp i del- kapitlen planerings-/förstudiefas, 
datainsamlingsfas 1, modellering och andra datainsamlingsfas 2 där de ovannämnda kriterierna testas 
för var och en av faserna.  

5.1 PLANERINGS- OCH FÖRSTUDIEFAS 

Den tänkta användaren av IF/ELSE är, som nämnts tidigare, t.ex. en beslutsfattare utan någon djupare 
kunskap inom området interoperabiliet. Vi tänker oss att en sådan person vill undersöka 
interoperabilieten inom sin organisation med hjälp av IF/ELSE. Han eller hon kommer då att behöva 
börja denna undersökning med att sätta sig in i ramverket precis så som har gjorts i denna studie.  

För att återkoppla till de frågor som ställt upp som grund för analysen man börja med att nämna att 
planerings och förstudiefasen av denna studie till stor del handlade om att förstå begreppen och 
terminologin som används i IF/ELSE. Fråga 1.a lyder 

1.a Kan en godtycklig beslutsfattare förstå innehållet i dokumentationen i IF/ELSE? 

Texten i IF/ELSE innehåller termer så som t.ex. PRM, P-OCL, Meta-model, MPS, Actor, etc. Dessa 
beskrivs kortfattat men man kastas fort in i resonemang, innehållande denna typ av termer, som lätt 
blir övermäktiga. En godtycklig beslutsfattare skulle troligen få svårigheter att genomföra en studie 
motsvarande denna men detta skulle kunna avhjälpas ganska enkelt om texten formulerades på ett lite 
mer lättsmält språk och med fler exempel.  

Fråga 1.b lyder 

1.b Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data för att skapa relevanta 
modeller med vägledning av IF/ELSE? 

Det framgår av texten i ramverket att man bör identifiera vilka kommunikationsbehov som är viktiga 
och som man vill undersöka närmare.  När man börjar fundera kring detta upptäcker man snabbt att de 
flesta kommunikationsbehov kan delas upp i flera mindre kommunikationsbehov som häger samman. 
I denna studie valdes det huvudsakliga kommunikationsbehovet till ”Remittent vill ha korrekt 
utlåtande från radiolog”. Figur 29 visar kommunikationsbehovet mellan de två aktörerna samt 
systemet genom vilket kommunikationen sker.  
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Remittent vill ha korrekt 
utlåtande från radiolog

 

Figur 29. Modell av två aktörer som har ett kommunikationsbehov samt ett system, en MPS, som det 
kommunicerar genom. 

Funderar man närmare på detta kommunikationsbehov så kan man tänka sig att detta är beroende av 
flera andra kommunikationsbehov  

• Att radiologen får en korrekt remiss av remittenten 
• Att sjuksköterskan får korrekt information av radiologen inför undersökningen 
• Att alla IT-system förmedlar fullständig och korrekt information i alla led 

Det uppstår en del frågetecken angående hur man ska välja vilket kommunikationsbehov man ska 
studera i huvudsak men också hur man ska definiera kommunikationsbehovet. I detta fall valdes som 
sagt definitionen ”Remittent vill ha korrekt utlåtande från radiologen”. Utlåtandets kvalité beror dock 
till stor del av kvalitén på den ursprungliga remissen (som remittenten själv har skrivit). Alltså kanske 
det hade varit mer relevant att undersöka kommunikationsbehovet ”Radiolog får en korrekt remiss 
från remittenten” (det visade sig i efterhand att det finns stora problem kring hur remisserna skrivs). 
Det skulle vara till stor hjälp om IF/ELSE gav några riktlinjer för hur man går till väga när man ska 
välja ut vad man ska studera och hur man kan formulera ett kommunikationsbehov samt hur man kan 
resonera när man ska avgränsa sin studie. Ett konkret exempel i ramverket på denna problematik 
skulle hjälpa användaren att lägga sig på en rimlig abstraktionsnivå och därmed också förhindra att 
användaren trasslar in sig i resonemang som ligger utanför ramarna för det (för användaren) 
väsentliga. 

Ett måste för att kunna genomföra denna typ studie visade sig vara att först skapa sig en tydlig bild av 
process- och informationsflödet i den organisation som man vill undersöka. Man måste alltså göra en 
första datainsamling i vilken man tar reda på vilka kommunikationsbehov som finns samt hur viktiga 
dessa är. Denna process analyseras i nästa kapitel. 

5.2 DATAINSAMLINGSFAS 1 

Denna fas handlar om att skaffa sig kunskap om vilka processer och informationsflöden som 
förekommer inom den organisation som man vill undersöka samt vilka av dessa som är relevanta att 
analysera. Denna datainsamling resulterar i en stor mängd information som måste sorteras och 
analyseras. Fråga 1.c lyder: 

1.c Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data som också genererar 
relevanta och korrekta svar? 

En stor skillnad mellan denna studie och en studie som utförs av en godtycklig beslutsfattare är att 
beslutsfattaren med största sannolikhet har större kunskap om den organisation som denne ska utföra 
studien inom. Därmed så skulle det troligen inte vara något problem att välja ut och definiera de 
viktigaste kommunikationsbehoven. Vidare behöver man även beakta fråga 3.a: 
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3.a Förutsatt att man har valt ett relevant kommunikationsbehov att analysera, kan 
man med hjälp av ramverket IF/ELSE försäkra sig om att man har valt ut de korrekta 
parametrarna som kommunikationsbehovets tillfredsställdhetsgrad beror av, d.v.s. att 
är begreppsvaliditeten underbyggd? 

För att kunna plocka ut den data som behövs för att analysera dessa kommunikationsbehov behöver 
man förstå hur dessa kommunikationsbehov är relaterade till andra parametrar. Ett exempel kan lyda 
enligt följande: 

En radiolog har kommunikationsbehovet ” att få en korrekt remiss från remittenten”. Remissen skrivs 
av remittenten på ett förtryckt remissformulär och lämnas direkt i handen på radiologen. Språket som 
skrivs och förstås av båda parter är svenska. En korrekt remiss kännetecknas av att den i 
förlängningen leder till en korrekt undersökning som ger mesta möjliga information om vad patienten 
lider av.  Detta ger oss följande huvudentiteter: 

• Kommunikationsbehov: ”korrekt remiss” 
• Aktör 1: Remittent 
• Aktör 2: Radiolog 
• MPS: Remissformulär/papper/luften 
• Språk: Svenska/medicinsk terminologi 

Ur ett tekniskt perspektiv så kommer de avgörande parametrarna bl.a. att vara följande: 

• Remissformulärets utformning (destorts/drops message) 
• Remittentens medicinska och språkliga kunskaper (destorts/drops message) 
• Remittentens och radiologens tillgänglighet (isAvailable, address known) 
• Etc. 

Det framkom under denna studie att brister både hos remittenter och i remissformulären (både digitala 
och fysiska) ofta försämrar kvalitén på remisserna avsevärt. Dessa brister kan bl.a. leda till att man: 

• röntgar fel område 
• röntgar ett för stort område vilket leder till en onödigt stor stråldos för patienten 
• letar i fel område av röntgenbilderna 
• gör fel typ av undersökning (CT/MR/Röntgen etc.) 
• Letar efter fel typ av avvikelse 
• Etc. 

Om man funderar kring vad som påverkar remissernas kvalité ur ett med generellt perspektiv så finner 
man att det finns många andra, mer komplexa, parametrar som spelar in. Ett känt problem inom 
sjukvården är att högutbildade patienter får bättre vård. Orsakerna till detta är inte helt klarlagda men 
en gissning kan vara att högutbildade individer har en större förmåga att uttrycka sig verbalt vilket i 
sin tur ger läkaren bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. En annan parameter kan vara att 
högutbildade i större utsträckning känner till sina rättigheter och därmed i kan frammana en större och 
mer kvalitativ arbetsinsats från läkaren. Om en patient ger en tydlig och detaljerad beskrivning av sin 
åkomma samt har en övertygande attityd gentemot läkaren så ökar troligen sannolikheten för att den 
påföljande remissen håller hög kvalité. En annan grupp som, likt lågutbildade och individer med annat 
modersmål, kan ha svårigheter att förmedla och uttrycka sina besvär är barnen. I dessa fall krävs det 
mer av läkaren. Det skulle kunna vara så att remissens kvalité, till största delen, beror av remittentens 
förmåga till att känna av patienten och ställa de rätta frågorna. Om man vill öka interoperabiliteten 
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med avseende på remisskvalitén så kanske den mest optimala insatsen vore att hålla en utbildning för 
remittenter i patientkommunikation eller dylikt.  

I ovanstående exempel belyses problematiken som uppstår när man ska välja vilka parametrar som ett 
problem beror av. Denna problematik kopplar an till fråga 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a och 3.d (se kap. 
5). Med utgångspunkt i exemplet ovan samt i erfarenheten från denna studie kan det tänkas att en 
beslutsfattare som bestämt sig för att använda IF/ELSE för att mäta interoperabiliteten i den 
ovannämnda kommunikationssituationen skulle inta en teknisk synvinkel på problemet. Han/hon 
skulle söka definiera konkreta aktörer, MPS:er, språk, etc. En risk med detta är att man missar viktiga 
parametrar som inte enkelt går att beskriva i tekniska termer och på så vis generar resultat som i värsta 
fall kan vara felaktiga eller irrelevanta. Exempel på icketekniska faktorer som har stor inverkan på 
interoperabiliteten inom vården är motivation, inställning, tidspress och avdelningsspecifika 
arbetsplatskulturer. Denna typ av parametrar är svåra och i vissa fall omöjliga att ta hänsyn till inom 
ramen för IF/ELSE. För att användaren ska kunna undvika felaktigheter är det viktigt att han/hon är 
medveten om detta. I nuläget så tillhandahåller IF/ELSE inga tydliga riktlinjer för hur man kan gå till 
väga för att beakta alla parametrar i en allmän kommunikationssituation.  

IF/ELSE har tagits fram med elkraftsindustrin och dess IT i åtanke, snarare än för mänsklig 
kommunikation vilken är av en mycket mer komplicerad och situationsberoende natur. I denna studie 
gjordes den första datainsamlingen till stor del i blindo. Dels därför att vi som utfört studien inte hade 
någon tidigare kunskap om hur man arbetar inom vården och dels därför att ramverket, med sitt fokus 
på elkraftsindustrin, inte kunnat ge tydliga riktlinjer för vad man behöver ta reda på för att kunna gå 
vidare till modelleringen. Datainsamlingen i denna fas utgjordes enbart av intervjuer och studiebesök. 
När man inte är klar över vad man söker utan bara ställer generella frågor till intervjuobjekten är det 
lätt hänt att dessa gör egna antaganden om vad man behöver veta och därav spårar in på saker som 
inte alltid är relevanta för studien. Detta är en stor skillnad mot om en beslutsfattare skulle utföra en 
motsvarande studie eftersom denna kan förutsättas vara insatt i organisationen från början och således 
också mer klar över vilka interoperabilitetsproblem som behöver utredas. Dock så behöver man 
troligen, så som i denna studie, använda sig av fallstudiemetodik i det inledande skedet för att samla 
och välja ut rätt data till modelleringen. Detta kräver att användaren är förtrogen med fallstudieteknik 
samt att användaren förstår kopplingen mellan denna och IF/ELSE. Detta tas inte upp i IF/ELSE. 

5.3 MODELLERING 

Datainsamlingsfas 1 genererade tillräckligt med information för att kunna skapa modeller över de 
processer som förekommer och den information som flödar på radiologiavdelningarna på SU och 
Kungälvs Sjukhus. Det kan nu vara relevant att beakta följande frågeställning: 

3.b Ger ramverket IF/ELSE tillräcklig vägledning i hur man skapar modeller med 
korrekta relationer mellan olika entiteter och som återspeglar verkligheten? 

Det visade sig att det finns många kommunikationsbehov i den processkedja som följer från det att en 
patient blir remitterad till röntgen fram tills dess att röntgenutlåtandet kommer till remittenten. Det 
visar sig, som sagt, att ett kommunikationsbehov ofta består av flera ”underliggande 
kommunikationsbehov” vilket har åskådliggjorts i Figur 30 (jämför med Figur 14). Modellen i Figur 
30 visar alltså att det uppstår kommunikationsbehov i alla delar av processkedjan. Inledningsvis så 
skickar en kliniker (remittenten) en remiss som sedan mottages av en radiolog. Detta är det första 
processen i processkedjan som illustrerats i Figur 14. Redan här uppstår ett kommunikationsbehov i 
och med att radiologen behöver en korrekt och tydlig remiss för att kunna göra ett bra arbete. Det 
framkom, som sagt, vid besöken både på Kungälvs sjukhus och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
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att bristfälliga remisser är ett stort problem som försvårar radiologernas arbete avsevärt. Det är också 
ett problem som tar upp mycket tid och kostar mycket pengar. 
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Figur 30. Modell som avser att illustrera de kommunikationsbehov som uppstår i respektive del av processflödet 
vid Kungälvs sjukhus. 

Modellen i Figur 30, ovan, är en direkt översättning från processmodellen för Kungälvs Sjukhus, där 
man, istället för processer, har visat kommunikationsbehoven i respektive process. Syftet med denna 
modell är att visa att det inte är helt självklart hur man väljer vilket eller vilka kommunikationsbehov 
som man ska studera närmare men framför allt hur man väljer att definiera olika entiteter. T.ex. 
kanske någon skulle välja att definiera receptionisten som en MPS istället för en aktör. En annan 
kanske hade valt att gå in på en mer detaljerad nivå och inkludera många fler entiteter i modellen, så 
som de fysiska datorerna (MPS), undersköterskorna (aktörer/MPS:er) och luften (MPS) som 
ljudvågorna färdas igenom när man talar till varandra o.s.v.. Till viss del så handlar ju detta så klart 
om att använda sitt sunda förnuft när man väljer hur man ska definiera entiteter och relationerna 
emellan dem. Dock så skulle en tydligare vägledning kring detta troligen öka sannolikheten för att en 
godtycklig användare av IF/ELSE skulle kunna producera korrekta resultat. Man skulle förslagsvis 
kunna införa ett exempel som visar en situation där resultatet inte påverkas nämnvärt av om en 
specifik entitet definieras som en MPS eller en aktör samt ett exempel som visar en motsatt situation. 

Om man tittar på de kommunikationsbehov som man kunnat identifiera i datainsamlingsfas 1, så ser 
man att vissa av dem kanske inte kan betraktas som helt relevanta. Ett typexempel på detta är det 
fjärde kommunikationsbehovet i modellen i Figur 30, ”Information om att patienten har ankommit”, 
vilken visas i Figur 31.  
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Figur 31. Exempelmodell av två aktörer som har ett kommunikationsbehov och kommunicerar genom 
kommunikationsmediet ”luft”. 

Att patienten ankommer och därmed ankomstregistreras är en del av händelseförloppet. Dock så är 
det tveksamt om detta är relevant för själva huvudkommunikationsbehovet. Entiteten ”MPS” är satt 
till ”Luft” vilket är ett lite svårtolkat begrepp i detta sammanhang. De huvudsakliga attributen som 
ska evalueras är: 

• ”Is avalible”, d.v.s. är kommunikationsmediet, t.ex. ”luften”, tillgängligt? 
• ”Drops message”, d.v.s. ”tappar” kommunikationsmediet bort någon del av meddelandet? 
• ”Distorts message”, d.v.s. förvränger kommunikationsmediet meddelandet på något sätt? 

Angående luftens tillgänglighet kan man vara ganska säker på att den finns på plats (så till vida att 
man inte befinner sig i rymden eller i en vakuumkammare) för att transportera meddelanden. Värdena 
på attributen ”Drops message” och ”Distorts message” är dock inte lika självklara. Om det t.ex. är 
blåsigt och därför svårt att höra vad den andra personen säger, så kanske man kan säga att luften, eller 
egentligen luftens rörelse, både tappar och stör meddelandet. Men om man t.ex. har en radio påslagen 
i väntrummet och att ett meddelande tappas eller blir stört p.g.a. det, hur blir det då? Kommer detta att 
påverka värdena på ”luftens” attribut? Eller borde detta fenomen uttryckas i patientens attributvärden 
eftersom patienten har talat för tyst så att meddelandet inte har kunnat genomtränga bruset? Eller bör 
det uttryckas i sjuksköterskans attributvärden eftersom hon kanske hör/lyssnar dåligt? I så fall, hur gör 
man om sjuksköterskan både mottar och sänder vidare informationen på ett sätt som är behäftat med 
fel och bortfall? Dessa frågor belyser vissa problem som kan uppstå när man försöker generalisera, 
konkretisera och modellera situationer beror av det komplexa mänskliga beteendet. Detta resonemang 
leder vidare till frågeställning 1.d: 

3.d Är den teori som IF/ELSE bygger på samt den teori som IF/ELSE innehåller 
förenlig med den situation (kommunikation inom vården) som undersöks i denna 
studie, d.v.s. håller resultatet en acceptabel extern validitet? 

Den slutsats som dragits från ovanstående resonemang är att teorin i IF/ELSE har en tydligare 
relevans för kommunikationssituationer som berör tekniska system än för sådana som inkluderar 
människans komplexa och i många fall oförutsägbara beteende. Med detta inte sagt att teorin i 
IF/ELSE är irrelevant eller oanvändbar för vårdrelaterade kommunikationssituationer. Många 
tekniska system används inom vården och på dem fungerar IF/ELSE utmärkt att använda. Även de 
delar av kommunikationskedjan som involverar människor går att modellera. Dock så är dessa 
kommunikationssituationer svårare att tolka och definiera. IF/ELSE tar inte upp denna problematik 
vilket gör att det finns ett stort utrymme för egna tolkningar.  

Ett stort problem i modelleringsfasen var, som sagt, att avgöra vilken typ av entitet de olika elementen 
skulle definieras som. Figur 32 visar en del av modellen i Figur 30. Denna modell är väldigt 
detaljerad och ett försök till att inte utelämna något i händelseförloppet.  
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Figur 32. Avgränsad del av Figur 30. 

Dock så diskuterades tidigare huruvida det är tillräckligt intressant att evaluera entiteten ”Luft”. En 
möjlighet skulle vara att utelämna entiteten ”Luft” och istället sätta ”Receptionist” till att vara en 
”MPS” enligt modellen i Figur 33. 
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Figur 33. Alternativ till modellen i Figur 32. 

Figur 32 och Figur 33 visar olika abstraktionsnivå för samma kommunikationssituation. Det är upp 
till användaren att avgöra vilken abstraktionsnivå denna vill lägga sig på, d.v.s. hur mycket tid och 
resurser han eller hon är villig att investera. En viktig fråga som uppkommer i samband med denna 
avvägning är hur korrektheten hos resultatet påverkas av valet av abstraktionsnivå. Vidare så står det 
inte fullkomligt klart hur man definierar vilka entiteter som tillhör en specifik abstraktionsnivå. Om 
man inte har satt upp tydliga regler för detta från början så finns det risk för att man i samma modell 
har entiteter av flera olika abstraktionsnivåer. Detta leder till att man kanske låter vissa ”basala” 
fenomen som kanske ligger på en högre abstraktionsnivå än den avsedda påverka resultatet men 
utelämnar andra.  

Inom vården så är tid ett viktigt begrepp. Man har stora krav på sig att hålla en viss 
patientgenomströmning och inom radiologin så vill man utnyttja den extremt kostsamma utrustningen 
till max. Detta sätter press på personalen och gör att de måste vara effektiva och fatta snabba beslut. 
För att kunna fatta välgrundade beslut så behöver man ha tillgång till relevant information. Inom 
radiologin kan man t.ex. behöva titta på patientens bildhistorik eller kontakta remittenten för att reda 
ut något som var oklart i remissen. I dessa situationer är fungerande kommunikationskanaler av 
yttersta vikt. Det visade sig dock under den första datainsamlingsfasen att t.ex. bildhistorik ofta 
existerar men att det i vissa fall tar för lång tid eller är svårt på något annat sätt att få tag i den. Det är 
även vanligt att man inte kontaktar remittenter för att reda ut oklarheter p.g.a. att man inte har något 
telefonnummer till denna eller att remittenten inte är tillgänglig av något annat skäl. Även detta är en 
fråga om tid, eller snarare avsaknad av tid. Detta är relaterat till fråga 2.b: 

2.b Har man kunnat identifierat kommunikationsbehov som inte går att undersöka 
inom ramen för IF/ELSE?  

Om man kunde minimera den tid som det tar att hämta bildhistorik eller att kontakta en remittent så 
skulle man troligen uppnå en betydligt högre grad av korrekt fattade beslut. För att göra detta så 
behöver man öka interoperabiliteten. Dock så är just denna typ av tidsberoende svårt att beskriva 
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inom ramarna för IF/ELSE. Bildhistoriken är fullt tillgänglig (”isAvailable”) och kan hämtas i stort 
sett utan informationsbortfall (”dropsMessage”) eller informationsstörningar (”distortsMessage”). Att 
radiologerna som har höga produktionskrav inte hinner göra detta skulle kunna modelleras i form av 
dålig tillgänglighet, d.v.s. ett lågt värde på attributet ”isAvailable”, hos MPS:en eller aktören BFR. 
Dock så skulle det, i vissa fall, vara mer rättvisande att kunna beskriva just tidsbristen som ett eget 
attribut. 

Exemplet ”Radiolog vill hämta en patients bildhistorik från ett bildarkiv” enligt modellen i Figur 34 
är dels kopplat till en tidsfaktor som är svår att modellera men medför också andra komplikationer. 
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MPS
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Figur 34. Aktören ”Radiolog” har kommunikationsbehovet ”hämta bildhistorik” från aktören ”Bildarkiv” 
genom MPS:en ”Program”. 

Här uppstår ett tydligt problem med att använda IF/ELSE inom vården som är relaterad till 
frågeställning 2.a: 

2.a Kan studien av detta kommunikationsbehov m.h.a. IF/ELSE visa att ramverket 
tillhandahåller en bra metod för att undersöka interoperabilitet generellt inom vården, 
d.v.s. går det att visa på extern validitet i denna studie? 

Det är nämligen så att entiteten MPS i Figur 34 kan anta många olika skepnader beroende på 
patientens bakgrund. I VGR har man upprättat världens största medicinska bildarkiv, Bild och 
Funktionsregistret (BFR), där bilder och tillhörande journaler är sammanlänkade. Dock så har olika 
sjukhus i regionen mycket olika möjligheter att tillgå den information som finns där på ett effektivt 
sätt. Detta medför att man i många fall inte hämtar den information man behöver från BFR p.g.a. att 
det tar för lång tid eller att informationen inte är tillgänglig via vedertagna kommunikationsvägar. Ett 
annat scenario är att man har en patient som är nyinflyttad till området. Då kanske viktig bildhistorik 
finns i en helt annan del av landet och inte är tillgänglig på något annat sätt än att begära att få den 
bränd på en cd-skiva och skickad på posten vilket är mycket tidskrävande. I praktiken blir 
konsekvensen av detta problem att man bara hämtar den svåråtkomliga bildhistoriken om det är 
absolut nödvändigt. Detta drar givetvis ner kvalitén på utlåtandena avsevärt eftersom jämförelsen 
mellan nya och gamla bilder är ett väldigt effektivt sätt att upptäcka avvikelser. Det har framkommit 
under denna studie att även kommunikationen inom och mellan olika vårdinrättningar sker på väldigt 
skiftande och oregelbundet sätt. Ibland så sker ingen kommunikation alls, trots att den skulle behövas, 
p.g.a. bristande interoperabilitet. Detta innebär att när en patient skickas mellan olika sjukhus så följer 
patienthistoriken inte med. Konsekvensen av detta blir att många undersökningar måste göras flera 
gånger samt att viktig information som finns om patienten inte kommer till användning.  

Beträffande modelleringen av dessa kommunikationsrelaterade processer så uppstår dock vissa 
problem med generaliserbarheten eftersom läkaren gör en specifik bedömning av behovet av bild- och 
patienthistorik i varje enskilt fall. En möjlighet att avhjälpa detta modelleringsproblem är att 
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sammanfatta de olika bild- och patienshistorikkanalerna i en MPS och sedan poppulera attributen med 
ett medelvärde. Dock så är bristen på generaliserbarhet ett återkommande problem vid modellering av 
processer inom vården. Detta eftersom själva kärnan i vårdpersonalens arbete är att göra en 
individuell bedömning av varje specifik individ. Man kan fånga upp och analysera många av de 
interoperabilitetsrelaterade processer som finns inom vården m.h.a. IF/ELSE men, som framgår av 
diskussionen kring bild- och patienthistoriken, så finns det många processer som är svårmodellerade 
p.g.a. sin icke generella karaktär. Även om man kan göra en modell som täcker in alla olika fall så blir 
det en utmaning att sätta korrekta värden på attributen. 

Modelleringen och beräkningarna utfördes i programmet EAAT. I nuläget så har EAAT inte det mest 
användarvänliga användargränssnittet vilket bland annat visas av modellen i Figur 24. När modellerna 
ökar i omfång så blir de mycket snabbt oöverskådliga, till den grad att det blir nästintill omöjligt för 
en utomstående person att finna något som helst sammanhang i dem. Detta problem kopplar an till 
den tidigare diskussionen som handlar om hur man ska bedöma vilken abstraktionsnivå man ska lägga 
sig på innan man väljer vad man ska modellera. Vid valet av detaljnivå bör man ha i åtanke att, ju mer 
detaljerad man är, desto mer kaotiska blir modellerna. En viktig frågeställning som relaterar till detta 
är 1.a, b, c och d:  

1. Kan en godtycklig beslutsfattare, m.h.a. dokumentationen i IF/ELSE, genomföra en studie 
motsvarande denna? (Användarvänlighet) 

a. Kan en godtycklig beslutsfattare förstå innehållet i dokumentationen i IF/ELSE? 
b. Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data för att skapa relevanta 

modeller med vägledning av IF/ELSE? 
c. Kan en godtycklig beslutsfattare välja ut relevant data som också genererar relevanta 

och korrekta svar? 
d. Kan en godtycklig beslutsfattare förstå och tolka resultatet som genereras? 

Även om man ponerar att man skulle ha obegränsade resurser och där med möjlighet att modellera 
varje process in i minsta detalj, så är det tveksamt om en godtycklig användare skulle behärska den 
motsvarande modellen. En lösning på detta problem skulle kunna vara att rekommendera användaren 
att hellre göra många små modeller än en stor. Dock så tappar man lite av helhetsperspektivet med 
den metoden. 
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5.4 DATAINSAMLINGSFAS 2 

Datainsamlingsfas 2 inleddes med att utreda vilka frågor som behöver besvaras och av vem, för att 
kunna populera attributen i modellerna. Detta kopplar an till fråga 3.c: 

3.c Ger ramverket IF/ELSE tillräcklig vägledning i hur man ska mäta dessa 
parametrar för att kunna få ett korrekt resultat, d.v.s. kommer resultatet att kunna 
anses hålla en acceptabel intern validitet? 

Enkäter med flervalsfrågor skickades som bekant ut till fyra olika yrkesgrupper som alla deltar i 
någon del av processkedjan. Dessa yrkesgrupper är: 

• Radiologer 
• Röntgensjuksköterskor 
• IT-personal 
• Sekreterare och receptionister 

Betrakta de följande två frågor som ingick i enkäten för sjuksköterskor. 

S.1 Hur ofta händer det att remisser som ska prioriteras, i din mening, blir liggande för 
länge p.g.a. att det inte finns någon radiolog tillgänglig? 

* Välj det allternativ som du tror bäst beskriver situationen.  
 

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 
Fråga S.1 användes för att poppulera attributet ”isAvailable” i entiteten ”Radiolog (första 
granskning)” vilket visas i Tabell 3. 

Radiolog	  (första	  granskning)	  
1	   R6,	  S3	   	  	   2KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00002	  
2	   R7,	  S4	   	  	   	  	   1KS	   1KS	   	  	   	  	   	  	   0,00070	  
3	   S1	   	  	   1KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,99998	  

Tabell 3. Utdrag ur Tabell 2 som visar sambandet mellan fråga S.1 och attributet "isAvailable" i entiteten 
"Radiolog (första granskning)" 
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S.5 Hur ofta händer det att en sjuksköterska som ska utföra en undersökning gör 
misstag som innebär att bildmaterialet och/eller den tillhörande informationen som 
radiologen ska ha blir felaktig? 

* Välj det allternativ som du tror bäst beskriver situationen.  
 

Mindre än en gång om året   Mer än en gång om året   

 Mer än en gång i månaden   Mer än en gång i veckan   

 Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  

Fråga S.5 användes för att populera attributet ”distortsMessage” i entiteten ”Sjuksköterska (sj.sk.) 
(första granskning)” vilket visas i Tabell 4. 

Sj.sk.	  (undersökning)	  
1	   S5,	  R8	   	  	   	  	   2KS	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00026	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00000	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,00000	  

Tabell 4. Utdrag ur Tabell 2som visar sambandet mellan fråga S.5 och attributet "distortsMessage (3)" i 
entiteten "Sjuksköterska (undersökning)" 

En viktig fråga som uppkommer när man betraktar S.1 och S.5, ovan, i relation till attributvärdena är 
huruvida det finns någon annan, och kanske bättre, metod för att generera attributvärdena alternativt 
en annan formulering på frågorna eller svarsalternativen. För fråga S1 skulle man eventuellt kunna 
undersöka hur lång väntetiden för patienten är. Dock så beror ju denna inte bara på om remissen blir 
liggande för länge inför prioritering, utan kanske på att den rätta utrustningen är uppbokad eller något 
helt annat. Den säkraste metoden hade förmodligen varit att själv kontrollera detta på plats. I denna 
studie fanns inte den möjligheten och man kan anta att detta alternativ skulle vara svårt att använda 
för de flesta beslutsfattare. När det gäller system oh dylikt så skulle man troligen kunna använda mer 
dokumenterad data för att populera modellernas attribut. Detta var dock inte möjligt i denna studie.  

En svårighet i skapandet av enkäterna var att utforma svarsskalorna på ett rimligt intervall. Problemet 
med svarsskalorna i exempel 1 och 2 är att de är väldigt oprecisa. T.ex. om det i exempel 1 visar sig 
vara så att remisserna alltid blir liggande för länge, vilket på Kungälvs Sjukhus skulle innebära 
omkring 110 gånger per dag (om man räknar med 40 000 gjorda undersökningar per år), så är inte 
”Mer än 10 gånger per dag” ett speciellt bra mått. Dock så är det inte speciellt sannolikt att svaret blir 
”Mer än 10 gånger per dag” på speciellt många av frågorna. För att kunna skapa mer precisa skalor så 
skulle man behöva veta mer om vilket ungefärligt intervall som svaren kommer att ligga i. Detta 
borde dock vara lättare för en godtycklig beslutsfattare eftersom denna förmodligen har större 
möjlighet att ta reda på sådan information. Beträffande enkäterna i denna studie så påpekade en 
radiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset att han ansåg att det var omöjligt för personalen att 
besvara frågorna varför han också beslöt sig för att inte skicka vidare enkäterna till sina kollegor.  En 
slutsats av detta kan vara att IF/ELSE kräver kvantitativa skattningar som inte är helt enkla att göra 
inom vården. En annan metod för datainsamling skulle eventuellt kunna avhjälpa problemet, t.ex. om 
man har tillgång till statistik och annan dokumentation.  

Ytterligare ett problem som kan belysas i exempel 1 är att tidsangivelsen ”för länge” inte är 
specificerad utan man frågar istället efter ”för länge enligt din mening”.  Detta ger stort utrymme för 
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eget tyckande och egen tolkning. Svarsalternativen som ligger på en väldigt vid skala ger en mycket 
grov skattning av det verkliga värdet. Ett alternativ hade varit att be sjuksköterskorna att uppge en 
specifik siffra på hur många gånger om dagen/veckan/året som en remiss blir liggande för länge. Det 
vore dock orimligt eftersom det är högst osannolikt att någon vet (det exakta) svaret. Frågan är, trots 
ovanstående resonemang, relevant eftersom det fortfarande kan vara intressant att ta reda på om 
sjuksköterskorna anser att remisser blir liggande för länge ibland. Om så är fallet har man ju faktiskt 
påvisat att det finns ett problem vilket är viktigt. Ur ett vetenskapligt perspektiv blir svaren på denna 
typ av fråga dock evidensgrundande, främst om den ställs till så pass många personer att man uppnår 
en viss statistisk säkerhet.  

Ur ett vidare perspektiv så är det något oklart hur kommunikationsbehovets tillfredställdhetsgrad 
beror av tiden som en remiss blir liggande. I vissa fall, om ett ärende t.ex. är akut, så är det viktigt att 
remissen inte blir liggande men då används också andra remisshanteringssystem för att förhindra 
detta. Vid ett icke akut fall är ju det viktigaste att utlåtandet blir så korrekt och uttömmande som 
möjligt och då är det kanske inte så viktigt om remissen blir liggande i 10 minuter eller i en vecka. 

I exempel 2 tillfrågas sjuksköterskor om i vilken utsträckning de begår misstag i sitt arbete. En 
komplikation som kan uppstå när man ska bedöma sig själv är att det kan vara väldigt svårt att vara 
objektiv. Det finns också risk för att man, p.g.a. andra anledningar inte vill uppge det verkliga svaret. 

5.5 ANALYSFAS 

I denna fas handlar det främst om att analysera de fakta som framkommit under studien samt de 
kvantitativa värden som modellerna resulterade i och sedan dra slutsatser utifrån detta. Här blir fråga 
1.d relevant: 

1.d Kan en godtycklig beslutsfattare förstå och tolka resultatet som genereras? 

I	  denna	  studie	  var	  frågan	  som	  avsågs	  att	  besvara	  med	  hjälp	  av	  ramverket	  IF/ELSE:	  

Till	   vilken	   grad	   är	   kommunikationsbehovet	   ”Remittent	   får	   korrekt	   utlåtande	   på	  
sin	  remiss”	  tillfredsställt?	  

Svaret på denna fråga blev 

Kommunikationsbehovet ”remittent får korrekt utlåtande på som remiss” är 
tillfredsställt till 69 % för Kungälvs sjukhus och 72 % för Sahlgrenska. 

Detta svar leder till 2 viktiga följdfrågor: 

1. Om kommunikationsbehovet för t.ex. Kungälvs sjukhus är tillfredsställt till 69 %, betyder det 
att utlåtandet är korrekt för 69 % av patienterna och fel för 31 % av patienterna? 

2. Är 69 % mycket, lite eller acceptabelt? 

En slutsats som dragits i denna undersökning är att resultatet, kommunikationsbehovet är tillfredsställt 
till 69 % respektive 72 %, i sig är svårtolkat. Tolkningsmöjligheten torde dock öka ju fler jämförbara 
studier av samma karaktär som görs. Jämför man t.ex. resultaten mellan Kungälvs sjukhus och 
Sahlgrenska universitetssjukhuset så stämmer differensen mellan resultaten överens med de 
observationer som gjorts men definitionen av de faktiska värdena är oklar. Ett annat sätt att placera 
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dessa siffror inom någon typ av referensram kunde vara att jämföra dem med statistik (om sådan 
existerar) över felaktiga utlåtanden. 

Dock så är modellerna också att betrakta som resultat vilka har givit en avsevärt djupare förståelse för 
interoperabiliteten inom vården och de problem som är förenade därmed. Detta är också kopplat till 
fråga 1.d: 

1.d Kan en godtycklig beslutsfattare förstå och tolka resultatet som genereras? 

Denna studie har bekräftat att skapandet av modeller över kommunikationssituationer, utifrån 
ramverket IF/ELSE, definitivt kommer att öka användarens kunskap om interoperabilitetssituationen 
inom sin organisation och därmed även möjligheten att identifiera och lösa interoperabilitetsproblem.  

Fråga 3.e lyder: 

3.e För att en studie ska kunna anses tillförlitlig krävs att den är väl dokumenterad, så 
att en utomstående person kan göra om samma studie och få samma resultat. Ger 
IF/ELSE tillräcklig vägledning i vad som måste dokumenteras och hur detta kan 
göras för att resultatet ska kunna anses tillförlitligt? 

I inledningsfasen av denna studie hade det varit till stor nytta om ramverket IF/ELSE hade givit 
tydligare riktlinjer och mallar för vilken data som behöves insamlas samt vad som behöver 
dokumenteras för att både användaren och andra intressenter ska kunna följa resonemanget och senare 
också kunna förstå resultatet. 

Beträffande denna studie i sig, så bör det nämnas att det finns många alternativa metoder för själva 
utförandet. Exempelvis hade man kunnat välja en annan forskningsfråga eller en annan formulering. 
Man hade även kunnat välja en annan utvärderingsmetod eller tolkning av den samma och därmed 
andra utvärderingskriterier. En annan viktig aspekt är att en utvärdering i form av ett test, så som 
gjorts i denna studie, inte till fullo liknar den verkliga situationen som man vill efterlikna. Ett 
alternativ hade varit att utvärdera ramverket ur ett mer teoretiskt perspektiv. Detta kunde innebära att 
studera referenserna d.v.s. ramverkets teoretiska grund och att t.ex. undersöka validiteten med hjälp 
av jämförelse med redan utredda och studerade interoperabilitetssitutioner. 
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6. DISKUSSION 

När man arbetar med att utforma modellerna över process- och informationsflödena så får man en 
förståelse för vilka kommunikationssituationer som förekommer samt en möjlighet att kunna 
utvärdera dessa var för sig. Detta medför att man kan identifiera och konkretisera brister för att sedan 
kunna ta ställning till om det är ekonomiskt försvarbart att åtgärda dessa (Czernicki, 2010). Alltså, 
oavsett korrektheten i resultatvärdet, så finns en relevans i själva modelleringen av processflödena. 

En risk som föreligger med att samla data genom intervjuer, viket gjorts i denna studie, är att en 
förutfattad uppfattning styr valet av intervjufrågor vilket kan leda till att man missar viktiga fakta 
och/eller att man fokuserar på irrelevanta frågeställningar (Patton, 2002). För att undvika denna typ av 
problematik så gjordes huvuddelen av intervjuerna, på generella grunder, innan en djupare studie av 
IF/ELSE genomfördes. Detta för att kunna bygga modeller utifrån verkligheten och inte tvärt om. Ett 
problem med detta tillvägagångssätt är dock att en stor del av den insamlade datan kom att ligga 
utanför avgränsningarna för denna studie. Den resterande datamängden är således för tunn för att 
kunna ge en stark statistisk säkerhet. Dock så gav intervjuerna en djupare förståelse för de problem 
och svårigheter som kan uppkomma i arbetet på radiologiavdelningarna vilket, trots allt, understödjer 
tillförlitligheten och relevansen av denna studie och de resultat som uppkommit.  

Om man kunde skapa möjligheten att, i IF/ELSE, modellera tidsberoendet i olika 
kommunikationssituationer så skulle användningsområdena för ramverket förmodligen öka 
dramatiskt. Hur detta skulle kunna gå till har inte utretts i denna studie. 

Eftersom varje fall är unikt inom vården är det svårt att skapa en modell som täcker in alla specialfall. 
Undersökningsmetoden kan variera mellan olika patienter p.g.a. smärtor, klaustrofobi, svagt 
hälsotillstånd och dyl. Det varierar även mycket mellan sjukhus och vilken typ av fall de tar emot. På 
ett stort sjukhus som Sahlgrenska Universitetssjukhuset är radiologiavdelningen uppdelad i fyra 
mindre avdelningar. Där de olika avdelningarna har egna processflöden som är specifika för den egna 
verksamheten. Thoraxröntgen t.ex., som innebär röntgen av bröst och lungor, kan oftast göras väldigt 
snabbt, är sällan akut och kan göras utan beaktande av någon större risk för patienten. Vid 
neurointervention däremot, går man in i hjärnan genom blodomloppet för att spränga blodproppar. 
Detta oftast görs akut och har ett helt annat processflöde. Ett sort problem som uppstod vid 
appliceringen av IF/ELSE på vården var just det faktum att inget patientfall är helt likt ett annat vilket 
gör det svårt att skapa generella IF/ELSE-modeller som är tillämpliga på ”allmänna fall”.  

Det vore troligen en god idé att införa ett kapitel som behandlar programmet EAAT i relation till 
IF/ELSE och som ger vägledning om vad man ska tänka på innan man väljer vad som ska modelleras. 

Vid användandet av metamodellen i IF/ELSE för att skapa de modeller som behövts för att genomföra 
utvärderingen har många tolkningar och antaganden behövts göras. Detta eftersom ramverket i sig 
inte innehåller några konkreta förklaringar till hur de olika entiteterna ska tolkas i olika situationer.  

Modellerna är, kortfattat, en fusion av metamodellen I IF/ELSE och de data som vi samlat om de 
arbetsprocesser och flöden som förekommer på radiologiavdelningarna på Kungälvs Sjukhus och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett problem som uppstår här är att det är frestande att anpassa 
verkligheten för att den ska passa in i modellen. Exempel på situationer när detta kan inträffa är om 
verkligheten är för komplex för att kunna modelleras på ett korrekt sätt eller om modelleraren saknar 
information som är nödvändig för att göra modellen komplett. En annan anledning kan vara att 
modelleraren saknar den kunskap som är nödvändig för att kunna avbilda verkligheten korrekt. 



Institutionen för Industriella Informations- och Styrsystem 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige 

68 

 

Denna studie har gjorts i form av en utvärdering som syftar till att avgöra om IF/ELSE är applicerbart 
på vården i generella termer. Målet har varit att försöka betrakta ramverket ur en godtycklig 
användares perspektiv för att bedöma dess nytta, möjligheter och begränsningar. Det finns dock vissa 
avgörande skillnader mellan en godtycklig användare och författaren till denna studie. En viktig 
skillnad är att författaren av denna studie, efter att ha läst flertalet kurser på ICS där ramverket har 
tagits fram, kan antas vara mer förtrogen med terminologin och metodiken i IF/ELSE. En annan 
viktig skillnad, som påpekats tidigare, är att användarmålgruppen troligen har betydligt större tillgång 
till evidensgrundande data och kunskap om föremålet för studien än vad författaren till denna studie 
har haft.  

Något som komplicerade utförandet av detta examensarbete var att det inte inkom några svar på 
enkätfrågorna. Detta löstes genom att författaren istället besvarade frågorna utifrån den information 
som erhållits vid intervjuer och observationer.  Nackdelen med detta är att den evidensgrundande 
datamängden blev mindre. Om det funnits enkätsvar hade dessa kunnat användas för att styrka 
informationen från intervjuer och observationer eller motsatt, för att finna kontradiktioner. Troligen 
hade värdet på kommunikationsbehovets tillfredställdhetsgrad inte ändrats avsevärt om enkäterna 
hade besvarats men dess tillförlitlighet hade ökat. 

Som visats i denna studie så accelererar komplexiteten i modellerna hastigt med att man ökar 
storleken och höjer abstraktionsnivån. Oavsett användarens bakgrund så blir modellerna fort 
oöverskådliga och svåra att förstå och hantera. I och med detta kan det anses troligt att en godtycklig 
beslutsfattare skulle ha svårigheter att generera korrekta modeller och resultat om en viss 
abstraktionsnivå och storlek på modellerna överskrids. Dessa svårigheter avser dels den praktiska 
modelleringen, d.v.s. att förstå modelleringsspråket IF/ELSE och hantera programmet EAAT, men 
också att hålla sig till en specifik abstraktionsnivå och fokusera på rätt saker. 
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7. SLUTSATS 

I denna studie konstaterades att ramverket IF/ELSE, i sin befintliga utformning (2011), inte kan anses 
vara användarvänligt eftersom terminologin är allt för fackmässig och komplicerad för att en 
godtycklig användare ska kunna förstå innehållet. Metamodellen och beskrivningen därtill är troligen 
mycket svår att förstå om man inte är förtrogen med många av de begrepp som förekommer däri. 
Relevansen av det som kan studeras inom ramen för IF/ELSE har funnits vara hög, förutsatt att 
användaren är villig att sätta sig in i ramverket ordentligt och överkomma barriärerna i och med det 
tungrodda fackspråket. Huruvida resultaten som genereras vid appliceringen av IF/ELSE på vården är 
korrekta eller inte, går inte att bedöma. Slutsatsen är att ramverket IF/ELSE, i sin befintliga version 
(2011), med krav på att kriterierna användarvänlighet, relevans och korrekthet ska vara uppfyllda, inte 
är applicerbart på vården.  

För att IF/ELSE, vid en omprövning med avseende på de kriterier som använts i denna studie, ska 
kunna betraktas som applicerbart på vården krävs följande förändringar: 

• Fler exempel, eventuellt branschspecifika, på hur man kan tolka olika entiteter, attribut och 
relationer däremellan. 

• Utökande av förklaringar till terminologi samt till den metodik som användaren behöver vara 
förtrogen med för att kunna använda ramverket. 

• Införande av instruktioner för hur IF/ELSE implementeras i EAAT. 
• Införande av instruktioner för hur resultatet ska tolkas. 

För att säkerställa validitet och tillförlitlighet hos denna studie har de åtgärder som förespråkas i (Yin, 
2009), (Kirk & Miller, 2010) och (Marshall & Rossman, 2006) använts. IF/ELSE bedöms i denna 
studie utifrån tydliga kriterier som satts upp från början. Troligen hade man kunnat välja bland många 
andra metoder och begrepp som hade lett till andra resultat. Detta påverkar dock inte validiteten och 
tillförlitligheten eftersom de förutsättningar och villkor som gäller för denna specifika studie har 
specificerats och definierats tydligt. De data som samlats från intervjuer och observationer har 
bifogats och alla steg i utvärderingen har dokumenterats och förklarats för att säkerställa en godtagbar 
tillförlitlighet. 
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9. APPENDIX 

I detta kapitel redovisas de enkätfrågor som använts för att poppulera modellerna samt de 
intervjufrågor och svar som använts för att besvara enkätfrågorna. Alla intervjuer och observationer 
har inte dokumenterats men har ändå bidragit till att öka författarens förståelse och således indirekt till 
innehållet i denna rapport. 

9.1 ENKÄTFRÅGOR 

E N K Ä T  F Ö R  D I G  S O M  Ä R  S J U K S K Ö T E R S K A  

Denna enkät är en del av ett examensarbete som handlar om att utvärdera ett ramverk som tagits fram av en doktorand 
på ICS (Department for Industrial Information and Control Systems) vid KTH för att undersöka 
interoperabilitetsfrågor inom olika organisationer. Interoperabilitet kan beskrivas som förmågan hos system och/eller 
personer att utbyta information och sedan kunna använda den informationen. Nedan följer några frågor om olika 
kommunikationssituationer på din arbetsplats. Vi förstår att det är svårt att ge exakta svar men ber dig att välja det 
alternativ som du tror ligger närmast verkligheten. 

 

Vilket sjukhus arbetar du på? *  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Kunälvs Sjukhus  
 

PRIORITERING AV REM ISSER 

1. Hur ofta händer det att remisser som ska prioriteras blir liggande för länge p.g.a. att det inte finns någon radiolog 
tillgänglig? * Välj det allternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

2. I hur många fall tycker du att prioriteringen av en remiss blivit felaktig? * Välj det allternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
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UNDERSÖKNING 

3. Hur ofta händer det att radiologer, vid prioriteringen, ger felaktig information till dig som sjuksköterska inför 
undersökningen av en patient? * Välj det allternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

4. Hur ofta händer det att radiologer, vid prioriteringen, missar att editera hela eller delar av den informationen som 
man som sjuksköterska behöver inför undersökningen av en patient? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver 
situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

5. Hur ofta händer det att en sjuksköterska som ska utföra en undersökning gör misstag som innebär att bildmaterialet 
och/eller den tillhörande informationen som radiologen ska ha blir felaktig? * Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

E N K Ä T  F Ö R  D I G  S O M  Ä R  R A D I O L O G  

Vilket sjukhus arbetar du på? *  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Kungälvs Sjukhus  
 

ANKOM STREGISTRERING 

1. Hur ofta händer det att man glömmer eller att man, i din mening, tar alldeles för lång tid på sig att ankomsregisrera 
en remiss? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  
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Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

2. Hur ofta händer det att hela eller delar av den information som ska editeras vid ankomstregistreringen uteblir? * 
Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

PRIORITERING 

3. När man ska göra en första prioritering bland de remisser som kommit in, hur ofta händer det att informationen i 
remissen är så pass bristfällig att det är svårt att göra en korrekt prioritering? * Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

4. Hur ofta händer det att radiologer på det sjukhuset som du jobbar på gör inkorrekta prioriteringar? * Välj det 
alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

5. Hur ofta händer det att radiologer, vid prioriteringen, ger felaktig information till sjuksköterskorna inför 
undersökningen av en patient? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  
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Alltid  
 

6. Hur ofta händer det att radiologer, vid prioriteringen, missar att editera hela eller delar av den informationen som 
sjuksköterskorna behöver inför undersökningen av en patient? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver 
situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

UNDERSÖKNING OCH KVALITETSGRANSKNING 

7. Hur ofta händer det att en sjuksköterska som utför en undersökning gör misstag som innebär att det resulterande 
bildmaterialet och/eller den tillhörande informationen som radiologen ska ha blir felaktig? * Välj det alternativ som 
du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

8. Hur ofta är kvalitetsgranskningen som sjuksköterskorna gör inkorrekt? * Välj det alternativ 
som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

PREL.  SVAR 

9. När en undersökning har genomförts hur ofta händer det att prel.svaret, i din mening, inte ges inom en rimlig tid? * 
Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
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PATIENTHISTORIK 

10. Förutsatt att patienthistorik finns tillgänglig, i vilken utsträckning tror du att radiologer "hoppar över" (t.ex. p.g.a. 
tidsbrist) att titta på denna trots att den skulle kunna vara av betydelse för kvalitén på utlåtandet? * Välj det alternativ 
som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

11. Förutsatt att relevant patienthistorik existerar, hur ofta händer det att den inte är tillgänglig? * Välj det alternativ 
som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
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E N K Ä T  F Ö R  I T - F R Å G O R  I N O M  R A D I O L O G I N  

Vilket sjukhus arbetar du på? *  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Kungälvs Sjukhus  
 

Jag jobbar som/med (Du kan välja flera alternativ): 

Radiolog   Röntgensjuksköterska  Sekreterare  IT  
 

PACS 

1. Hur ofta uppstår problem i PACS som gör att viktig information förvanskas? Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

2. Hur ofta uppstår problem i PACS som gör att viktig information försvinner? Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

3. Hur ofta händer det att PACS inte är tillgängligt när det behövs? Välj det alternativ som du tror bäst beskriver 
situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

REM ITTENTENS REM ISSYSTEM ,  T .EX.  M ELIOR 

4. Hur ofta händer det att information i en remiss förvanskas p.g.a. remittentens remissystem? Välj det alternativ som 
du tror bäst beskriver situationen.  
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Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

5. Hur ofta händer det att information i en remiss försvinner p.g.a. remittentens remissystem? Välj det alternativ som 
du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

6. Hur ofta händer det att remittentens remissystem inte är tillgängligt när det behövs? Välj det alternativ som du tror 
bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

7. I vilka av följande situationer händer det att information i en remiss blir förvanskad p.g.a. problem i remittentens 
remissystem? Man kan klicka i fler än en situation.  

Vid överföring av remiss från remittentens remissystem till RIS  

Vid överföringen av prel.svar från radiolog till remittent  
 

8. I vilka av följande situationer händer det att information i en remiss går förlorad p.g.a. problem i remittentens 
remissystem? Man kan klicka i fler än en situation.  

Vid överföring av remiss från Melior till RIS  

Vid överföringen av prel.svar från radiolog till remittent  
 

9. I vilka av följande situationer händer det att remittentens remissystem inte är tillgängligt när det behövs? Man kan 
klicka i fler än en situation.  

Vid överföring av remiss från remittentens remissystem till RIS  

Vid överföringen av prel.svar från radiolog till remittent  
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RIS -  RADIOLOGISKT INFORM ATIONSSYSTEM 

10. Hur ofta händer det att information i en remiss förvanskas p.g.a. RIS? Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

11. Hur ofta händer det att delar av information i en remiss försvinner p.g.a. RIS? Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

12. Hur ofta händer det att RIS inte är tillgängligt när det behövs? Välj det alternativ som du tror bäst beskriver 
situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

13. I vilka av följande situationer händer det att information i en remiss går förlorad p.g.a. problem i RIS? Man kan 
klicka i fler än en situation.  

Vid överföring av remiss från remittentens remissystem till RIS  

Vid ankomstregistrering av remiss  

Vid första granskning av remissen då radiologen editerar information och t.ex. kontrastvätska m.m.  

Vid hanteringen av informationen från modaliteterna efter att en undersökning har genomförts  

Vid inskrivning av prel.svar  

Vid signering av prel.svar  

Vid överföring av prel.svar från RIS till remittentens remissystem  
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14. I vilka av följande situationer händer det att information i en remiss blir förvanskad p.g.a. problem i RIS? Man kan 
klicka i fler än en situation.  

Vid överföring av remiss från remittentens remissystem till RIS  

Vid ankomstregistrering av remiss  

Vid första granskning av remissen då radiologen editerar information och t.ex. kontrastvätska m.m.  

Vid hanteringen av informationen från modaliteterna efter att en undersökning har genomförts  

Vid inskrivning av prel.svar  

Vid signering av prel.svar  

Vid överföring av prel.svar från RIS till remittentens remissystem  
 

15. I vilka av följande situationer händer det att RIS inte är tillgängligt när det behövs? Man kan klicka i fler än en 
situation.  

Vid överföring av remiss från remittentens remissystem till RIS  

Vid ankomstregistrering av remiss  

Vid första granskning av remissen då radiologen editerar information och t.ex. kontrastvätska m.m.  

Vid hanteringen av informationen från modaliteterna efter att en undersökning har genomförts  

Vid inskrivning av prel.svar  

Vid signering av prel.svar  

Vid överföring av prel.svar från RIS till remittentens remissystem  
 

16. Hur ofta händer det att internet inte är tillgängligt? Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  

Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  

Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  

Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
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E N K Ä T  F Ö R  D I G  S O M  Ä R  S E K R E T E R A R E / R E C E P T I O N I S T  

Vilket sjukhus arbetar du på? *  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Kungälvs Sjukhus  
 

1. Hur ofta händer det att man glömmer eller att man tar alldeles för lång tid på sig att ankomstregistrera en remiss? * 
Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

2. I hur många fall tycker du att prioriteringen av en remiss blivit felaktig? * Välj det alternativ som du tror bäst 
beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

3. Hur ofta händer det att patienter felbokas? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

4. Hur ofta händer det när man skriver diktamen att den blir felaktig? * Välj det alternativ som du tror bäst beskriver 
situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
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5. Hur ofta händer att diktamen blir liggande för att det inte finns någon tillgänglig sekreterare? * Välj det alternativ 
som du tror bäst beskriver situationen.  

Mindre än en gång om året  Mer än en gång om året  

Mer än en gång i månaden  Mer än en gång i veckan  

Mer än en gång om dagen  Mer än 10 gånger per dag  

Alltid  
 

9.2 INTERVJUFRÅGOR TILL RADIOLOGER 

Administrativa frågor  

Är det ok att vi spelar in denna intervju?  

Får vi, vid ett senare tillfälle, ställa frågor till dig via e-post?  

Namn och kontaktuppgifter?  

Arbetsprocesser allmänt  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i stora drag?  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter (nämn de som totalt tar upp c:a 90% av din  tid)?  

För ovanstående arbetsuppgifter, hur ser tidfördelningen ut emellan dem?  Frågor kring specifika 
delmoment av de huvudsakliga arbetsuppgifterna:  

För den tidigare nämnda arbetsuppgiften, vilka deluppgifter ingår i den?  

Varför görs denna deluppgift? (Vad sätter igång den?)  

Vad behöver du för information för att kunna genomföra den?  

Vem får du den informationen av och hur får du den?  

Vad kan hända om den information du får är felaktig eller uteblir?  

Producerar du någon information i samband med denna uppgift och vem tar del  av 
den? Hur ger du dem informationen?  

Hur mycket av den totala tiden som arbetsuppgiften tar går åt till just denna del?  

Använder du dig av några datorprogram (applikationer) i detta moment?  
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Är det något du tycker fungerar dåligt i denna del, till exempel att det lätt blir 
missförstånd, det finns många tidsödande bagateller, det råder avsaknad av viktig 
information, systemen är krångliga, osv.?  

Allmänt om kommunikation 

Vilka andra typer av läkare/yrkesgrupper har du mest kontakt med?  

Hur kommunicerar ni vanligen? Telefon, e-post, osv.  

Vilken typ av information utbyter du oftast med ovanstående?  

Vilken är den viktigaste/mest kritiska informationen som du mottager och/eller levererar  till någon 
annan (t.ex. Det finns fara för en patients liv om informationen innehåller  felaktigheter)?  

Känner du att det du vill kommunicera till andra parter når fram och i så fall med önskad  tydlighet, 
säkerhet och hastighet?  

Tror du att det finns information som andra parter (exempelvis läkare på vårdcentraler,  andra 
specialistläkare, annan vårdpersonal) skulle behöva från dig eller din avdelning  men som de inte har 
tillgång till eller som är svåråtkomlig?  

Anser du att du själv eller någon part, exempelvis en annan läkare, t.ex. ett år  efter att ett 
patientärende avslutats, ibland har behov av information som inte finns (lätt-)tillgänglig men som 
skulle ha kunnat finnas tillgänglig om standarderna för dokumentering och kommunikation såg 
annorlunda ut?  

Finns det information som du skulle behöva för att kunna utföra ditt arbete bättre men som du inte har 
tillgång till (t.ex. genom samtal med en annan läkare)?  

Är det stor skillnad, vad gäller era arbetsprocedurer för olika patientfall? Vilka är de vanligast 
förekommande undersökningarna som ni gör (t.ex. benfrakturer, tumörer etc.)?  

IT-relaterat 

Hur stor del av din arbetsdag ägnar du åt att utföra sysslor till vilka en dator används?  

Vad använder du din dator till?  

Går det snabbt och enkelt att få tillgång till den information som du behöver?  

Tycker du att IT-stödet är fullgott för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett  så effektivt 
sätt som möjligt?  

Andra läkargrupper 

Anser du att det är troligt att läkare har kommunikationsbehov som de inte är medvetna om.  
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Tror du att andra läkargrupper har en klar bild av hur radiologer arbetar och vilken information som 
de har behov av att kommunicera i sitt arbete?  

Finns det färdiga och installerade IT-lösningar som skulle kunna effektivisera de andra läkarnas 
arbete men som ignoreras av läkarna själva (t.ex. för att de inte ens är medvetna om dess existens, 
eller för att de inte ser nyttan i lösningen innan de har prövat den)?  

Arbetar man, i nuläget, med någon IT-lösning för vården som kommer att implementeras inom de 
närmaste åren?  

Har ni dokumenterat hur era system och applikationer är kopplade till varandra t.ex. med hjälp av 
Enterprice Arcitecture? I.s.f. skulle vi kunna få tillgång till den dokumentationen?  

Tror du att det är svårare att skapa bra IT-lösningar inom vården än inom annan verksamhet till följd 
av striktare juridisk reglering och högre krav på säkerhet? 

Vad anser du är det största hindret för att kunna optimera kommunikationsmöjligheterna  för läkare 
(T.ex. byråkrati, läkarnas motvilja mot “nymodigheter”, budgeteringen för IT-  avdelningen, tekniska 
begränsningar, brist på bra idéer)?  

Hur ser tillgängligheten hos era system ut? Finns det något system som ofta går ner  eller blir trögt 
p.g.a. överbelastning?  

9.3 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 

Sammanställning av intervju 1 med Carl Backman, radiolog vid Kungälvs sjukhus, den 
11/5-2011 

Från ljudfilen: Carl_1.amr  

• Undrar om vi inte ska kolla på IT-systemen. 
• Finns olika patientflöden med olika informationslösningar: 

o Akutfall 
o Kommer från VC 

§ Kan vara akut från VC 
§ Kroniska åkommor som ska följas upp 

o Inlagda på sjukhuset som inte kommer av sig själva utan som man måste kalla ner. 
o Kontrollundersökningar, där det fungerar som patienten kommer från VC, men 

remissen är skriven på sjukhuset. 
o Kan komma bokade eller på drop in, utan att det är akut. För att slinka in på dagar då 

det är lite väntetid. 
o Alla ska ALLTID komma med remiss. 

• När svaren ska skickas finns det olika krav på tid (svar direkt eller om en vecka) och var 
personerna som ska ha svaren finns. Där en del även går till privata kliniker med sina egna 
IT-lösningar. 

• 80-95% är e-remisser, resten kommer i pappersform. 
• Radiologers kommunikation har förändrats historiskt 

o En vägs kommunikation, där man skickar ett meddelande fram och tillbaka 
o Dialoger där man diskuterar fallet fram och tillbaka för att hitta problemet. Som t.ex. 

ronder. 
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• Radiologer lever under ett produktionskrav. Med ett antal patienter som ska processas under 
en viss tid. 

• Ronder där en grupp klinker (remittenter) och radiologer som träffas på morgonen och går 
igenom de olika fallen. 

• Ett behov av att alla undersökningar ska vara tillgängliga överallt och för alla för man vet inte 
vad som kan vara av vikt. 

• Innan var avdelningarna som öar i sjukhuset och inte mycket kommunikation mellan dom. Då 
visste man inte vad de andra hade undersökt. Sen kopplades hela sjukhuset samman så alla 
läkare på samma sjukhus kunde se vad de andra läkarna på sjukhuset gjort. Nu är hela 
regionen ihopkopplad så att de olika sjukhusen i samma region kan se varandras 
undersökningar och för framtiden arbetar man med NPÖ (nationell patient översikt) för att 
koppla samman hela landet. Det finns även initiativ att koppla ihop EU.  

• Gränserna flyttar hela tiden fram innan det man etablerat fungerar till 100 %. Även nu innan 
hela regionens system fungerar bra så börjar man på test kolla hur man kan koppla samman 
hela landet. Detta är ett perspektiv på informationsflöden, hur kraven och verkligheten 
ständigt ändras. 

• Beroende var remissen kommer ifrån så är de interna processerna olika. T.ex. om remissen 
kommer från en VC så blir det ju ingen rond, utan nöjer sig med utlåtandet.  

• Försöker skicka bilden till klinkern för det är bra för läkaren att se bilden om var t.ex. 
frakturen sitter och för att kunna visa patienten. Detta för att bidra till att realisera problemet 
och visa på om hur behandlingen går. Dessa lösningar är på g.  

• Primärvården får sällan se bilderna, men alltid ett svar. Är det på sjukhuset så får dom alltid 
bilderna och erbjuds att komma dagen efter på en rond för att kolla på bilderna och 
tillsammans diskutera bilderna. 

• Om det är ett bokat fall som är komplicerad så blir det ett längre kommunikationsflöde 
eftersom då måste man boka tider, höra med patienten och fram och tillbaka. Samt alla rutiner 
som patienten bör känna till t.ex. vad de ska äta innan. Som krävs innan undersökningen ska 
utföras. 

• Sjukhistoriken är viktig eftersom den undersökning som man ska göra kanske redan är gjord 
sedan tidigare så det är inte enbart att man behöver tillgång till bilder och liknande. 

• Strålskyddslagstiftningen gör att man alltid måste göra en berättigandeprövning där man 
väger fördelarna mot riskerna med att använda röntgen. 

• Två aspekter är när oinsatta (patienter) får skriva remisser att röntgas, men det inte finns 
något skäl och att man radiologiavdelningen får betalt för varje undersökning dom gör. 

• Det finns krav på hur remissen ska vara utformad, men i praktiken accepteras alla drop in 
remisser på grund av resurser och att i många fall är stråldosen försumbar. Det tar för mycket 
tid att kolla upp remisserna, men egentligen borde det göras. 

• Kvalitén på remisser är ofta dålig, men det varierar väldigt mycket vad som står i dom. T.ex. 
“fraktur, annat?” eller liknande. Det har med tidspress och att remittenterna inte är insatta i 
hur radiologin har förändrats. Förr gjorde man en helkroppstagning och det blev halvbra 
bilder på allt. Nu är maskinerna väldigt specialiserade och potenta om man vet vad man vill få 
reda på. 

• I en undersökning kan man lägga på många olika variabler för att undersöka olika parametrar 
så som fett, ben och dyl. Något som många remitörer inte känner till. 

• Många remittenter tror att beställa en röntgen är som att beställa ett blodprov. Blodprov 
svarar på en fråga och är inte så mycket konstigare än så. 

• Radiologi är en konsultation, en dialog är viktigt. 
• Radiologerna försöker använda sig av dynamiska remisser. Där radiologen svarar tillbaka 

med ett antal frågor för att specificera problemet för att kunna erbjuda en bra undersökning. 
Dessa frågor skiljer sig beroende på vilken typ av undersökning det finns. 

• Det finns ingen struktur på remisserna utan det är snarare fri formulerad text. Speciellt p.g.a. 
de olika IT-lösningarna som kopierar vidare texten på sina egna sätt. 
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• Vill ha standard remisser, men det finns inte EN standard som täcker alla fallen utan det 
skulle snarare behövas 10-30 olika typer av remisser beroende på de olika typer av 
undersökningar. 

• Remitörerna och radiologerna har olika intressen. I regionen har man RoS (remiss och svar). 
Remitörerna vill ha en enda remiss för alla typer av undersökningarna både röntgen, 
blodprov, osv.. Medan radiologerna vill ha olika typer av remisser. 

• När man vill ha fler svar på en remiss så kollar man först på hur stor risk det är och obehaget 
för patienten. Ju större problem ju djupare borrar man sig ner för att få reda på svaren. Ifall 
det är något utan större risk så som lillfingret så slinker det igenom oavsett hur rätt det är. 

• Finns inga riktlinjer för vilka frågor och hur många, utan det är upp till radiolgerna och 
röntgensjuksköterskornas erfarenhet. 

• Viktiga saker man vill veta är sjukdomshistoria och vilka viktiga kliniska fynd man gjort. Är 
det gjort några tidigare röntgen undersökningar och kolla på dom själva. Titta på allergier och 
liknande saker som kan ge felaktiga svar.  

• Oftast har radiologer mer information än de remitörer och andra klinker. Oftast p.g.a. olika 
IT-lösningar och patientsäkerheten som rör vilka som ska ha tillgång till vilken information. 

• Det finns fyra stora sjukhusgrupper i VGR och ett antal fristående sjukhus. Kungälv är ett 
mindre fristående sjukhus. 

• BFR är ett fysiskt centraliserat arkiv för bild och text och en standard och ett regelverk om 
hur man beskriver bilderna. Allt måste  

• Tycker inte att den fysiska delen av BFR inte är så viktigt, utan reglerna och riktlinjerna är 
väldigt viktig. 

• Alla lagrar information i BFR. 
• Alla kan se vad som finns lagrat i BFR, men ser det inte direkt i journalerna utan måste göra 

en individuell undersökning. Vilket gör att man måste gå till en annan dator att söka vilket 
gör att det inte fungerar i praktiken. 

• GE är huvudleverantör för BFR och SUs IT-system. 
• Sektra levererar IT-lösningen för Kungälv. 
• Det är beslutat att man ska koppla in ett extra system (middleware?) för att de andra 

sjukhusen som har Sektra ska få samma funktionalitet. 
• Det finns olika IT-lösningar, olika standarder och att det inte finns standarder p.g.a. att IT 

utvecklingen är så snabb. 
• Utlåtanden (svaren) kan förbättras mycket. T.ex. om man röntgar ett lillfinger så står det 

enligt deras IT-system att det är en hand. 
• Det som styr är debiteringen. Det kostar samma att röntga en hand som ett lillfinger. 
• Det är en stor skillnad om man bara har undersökt lillfingret eller bara röntgat lillfingret. I det 

tidigare fallet kan man ju då senare gå tillbaka och kolla på tummen också. 
• Röntgar man lillfingret är det kanske två bilder, men för handskelettet är det kanske tre. 
• För MRT så kan man som sagt köra olika sekvenser för att undersöka olika saker. Slarvigt 

står det kanske bara att en MRT av buken är utförd och inget mer. Där det egentligen borde 
stå precis vad man använt för sekvenser och vad man kolla på. 

• Svaret innehåller många delar: 
o Det som kommer med per automatik 
o Beskrivning av bilden och fynden 
o Diagnos av problemet 
o Konklusion 

• Ibland förstår inte klinkern vad radiologen menar i sin konklusion. 
• Radiologen ska skriva svaret på svenska så att patienten förstår. 
• Är informationen mellan två professionella eller till patienten? 
• Specialister kan ogilla att få det på en allt för simpel form. Dock verkar det inte vara så 

vanligt nu för tiden.  
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• Skriver svaren så tydligt som möjligt för man vet aldrig var svaret kommer att hamna. Det 
kan ju vara så att remissen som kommer från en ortoped har fått patienten från en VC och då 
kommer svaret hamna hos allmänläkaren i slutändan. 

• Oftast återkommer svar genom post. Dels för att det kan vara svårt att få tag i folk genom 
telefoner, men också för att ett telefonsamtal inte blir journalfört.  

• Det finns standardsvar för att spara tid och för att hjälpa folk som inte har svenska som 
modersmål. T.ex. den här bilden är normal. Man kan även använda sig av sekreterare, men 
det tar längre tid så det används inte lika ofta. 

• Det finns många förkortningar med olika innebörd hos kirurger, psykologer, osv. 
• Tolkningsutrymme på vad som inget betyder, lindrigt osv. 
• Finns ingen standard på hur man uppfattar felgränser om man säger 27, menar man då 25-30 

eller 26-28? Vad betyder 27.1?  
• Oftast inte ett stort problem, men det kan hända när man jämför förändring av tiden och om 

det inte förändrat så väljer man inte att utföra en operation eller dyl. 
• Det finns verktyg för att räkna ut vinklar, storlekar och liknande. 
• Ronder fungerar som en kvalitéts säkring. Man kollar om sakerna och kan kalla tillbaka folk 

ifall man upptäcker något nytt. 
• På kvällarna jobbar oftast underläkare och i ronderna sitter de erfarna läkarna. Då kan man 

kolla om bedömningarna i lugn och ro för att få fram ett bra svar. 
• Innan låg bilderna på film, men nu kan man granska bilderna samma dag vilket gör det 

mindre viktigt att kolla på bilderna dagen efter.  
• Tror att de gemensamma ronderna går mot sitt slut eftersom det är väldigt dyrt att ha en 

massa specialister med hög lön som sitter i ett rum där bara en del är aktiva i varje fall. 
• Konferanser/falldemonstrationer där man söker bättre specialister som kan hjälpa till med 

speciella fall. Så man kanske samlar en del specifika fall och tar upp dom med en 
superspecialist på just dessa typen av fall. Även för utbildningssyften. 

• Kan fråga specialister från andra sjukhus/regioner/länder, men risken är att hamna rätt från 
början eftersom specialisten inte är duktig på andra typer av fall.  

• Konferanserna sker på olika sätt. Kan vara att bränna en CD, fax eller via IT-lösningar, samt 
videokonferenser. 

• Den vanligaste felet är perseptionsfel. Där man missar ett fel i en bild. Därför finns det ett 
feedback system där man får reda på de missar man gjort. Det finns IT-lösningar som gör att 
detta sker automatiskt, men det är inte alltid så. 

• Det är viktigt att kliniker och radiologer känner varandra och förstår varandras språkbruk. 
• Målet hos politiker är att ha en standard, men med olika konkurerande parter. Men att det i 

praktiken ofta blir en firmalösning vilket blir kostsamt. För stora företag är det svårt att pressa 
och de är inte så motiverad att fixa mycket när politikerna har tagit ett beslut. 

• Tror att det är optimalt att ha två leverantörer för att bibehålla konkurens, men tillräckligt med 
kopplingar som går att hantera. 

• Nästan alla gamla bilder är från samma sjukhus vilket gör det onödigt att ladda ner allt från 
ett centralt lager. 

• Kungälv har problem med nätverket och ingen vet varför. Detta gör det svårt att ladda ner 
bilder från BFR. 

• Det är ca. 4000-5000 bilder per undersökning. Man bläddrar genom bilderna och försöker se 
konstigheter. 

• Runt 30 undersökningar per dag.  
• Finns CAD-system (computer aided detection) som ska hjälpa till att hitta fel, men det är mer 

på gång. 
• Alla är lika olika på insidan som på utsidan så man måste titta individuellt. 
• Man sparar kanske var 10:e bild eller slå ihop snitten. Med fokus på viktiga bilder som man 

då lägger in manuellt. 
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Sammanställning av intervju 1 med Staffan Gustavsson, radiolog och IT-ansvarig vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, den 11/5-2011 

Från ljudfilen: Staffan_1.amr  

• SU: R är specialicerade i större utsträckning än på mindre sjh. 
• SU sammanslutning av flera sjh i en o samma org. 
• Andra sjh. (både R och K) skickar granskningsbegäran om man behöver extra 

spec.kompetens. Tex eftergranska ett pat.fall tillsammans med historik 
• Tar över pat.fall och tar upp bilder och diskuterar fall med K på rond 
• Framförallt neurosjukdomar tas över av SU. Hjärt och lungsjukdomar opereras nästan 

uteslutande på SU 
• Om man får söka direkt till en specialist eller inte beror på landstingen (man kan söka direkt i 

VGR) 
• patientflöde: tex .allmänläkare - scecialist - radiolog eller allmänläkare - radiolog 
• Radiolog träffar inte pat. det gör sjuksköterskan. Hon kan göra en egen bedömning att man 

tex behöver röntga en större del av benet (vid små skillnader). 
• Radiologen kan föreslå en annan typ av undersökning än den som begärts. Det finns dock 

konomiska aspekter varför en förfrågan måste göras till remitenten. 
• I remissen står patientdata: id, namn (kontrolleras mot  folkregistret), info om begärd 

undersökningsmetod (detta kan R ha åsikter om) och vilken fråga som ska besvaras, vad vill 
remitenten ha undersökt? patientens sjukhistoria mm. 

• Berättighetsbedömning att strålbelasta pat. görs alltid. 
• Man får ej använda mail för remiss och aldrig skicka pat.uppg.. Man kan skicka mail om 

endast ärendenr. anges. 
• remiss: papper, e-remissyst.. Det fungerar olika i olika IT-syst på olika kliniker. Man måste 

logga in i respektive kliniks system för att posta en e-remiss. Man behöver olika 
inloggningsuppgifter för alla olika system. 

• Mycket dominerande är remissfall inom sjukhuset. Då skickar man remissen via SUs eget e-
remissyst. (85-95% är e-remisser). Det var ineffektivt att en undersköterska skulle springa de 
långa avst. inom sjukhuset. Man använde tidigare mkt. fax. Nästan inga pat. fr. andra VC 
förekommer. Detta e-remissystem infördes när man inte längre kunde vänta på ett regionalt 
(som varit pågång sedan 90-talet men ej blivit klart). Man löste inte alla problem i detta syst. 
eftersom man fortf. inväntade det regionala syst. Det tog 6 månader att komma i drift med 
syst. men det tog mkt längre tid än så att få alla att börja använada syst.. 

• Från andra sjukhus är pappersremisser dominerande (beror på vad den remitterande klinikern 
föredrar) 

• Regionsövergripande remissprojekt har pågått i ett decennium. projekten har satts igång och 
dött ut varje gång. Problem som vistat sig är att det finns för många lokala system vilket 
innebär komplex integration, revirstrider, för stor kostnad, kunderna har traditionellt gått till 
sitt lilla närsjukhus och varit nöjda med det - det har således varit svårt att se nyttan med att 
regionalisera remissystemen. 

• Det skickas omkr.  en miljon röntgenremisser i VGR varje år. 
• Bra med gemensamt remisssyst. för att kunna balansera patientbelastningen. 
• Ska man göra ett regionalt syst. så vill man att alla ska få tillgång till allt och alla funktioner 

ska finnas med fr början och detta har inte varit möjligt. 
• SU var tidiga med att börja distribuera sina bilder och utlåtanden via webben. Varje 

person/kliniker som vill ha åtkomst till syst., även inom SU, måste kontakta radiologienheten. 
• Journalsyst. är ngt annat än bild o utlåtande. Man har journalsyst. men papper användes 

mycket ändå. 
• Lokal IT-suport har dock bilvit regional? 
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• Man fick kort med chip för att lösa problemet med att hålla reda på många olika 
inloggningsuppgifter för flera år sedan med dom fungerar fortfarande inte till annat än att 
öppna dörrar. Detta system fungerar inte i praktiken eftersom många hoppar runt mellan olika 
datorer hela tiden och måste då byta kort för att uträtta sitt specifika arbete (17.30). 

• tekniken har utvecklats enormt. Man printar inte röntgenbilder på film längre. Upp till 30.000 
bilder tas per undersökning. 30 st. togs vanligen när Staffan började som Thoraxradiolog. 

• Man hämtar ofta gamla bilder och journalhistorik. 
• Vissa läkare kan tekniken bättre än andra och vet vad problemet är när systemen krånglar. Det 

gäller att skilja mellan om det är windows, databasproblem, nätverklsproblem, 
adresskonflikter, hårdvarufel eller annat eftersom dessa har olika personer som är anvariga. 

• Standardiserandet av sparandet av data och bilder började på 90-talet. 
• I Dicom-standarden är viss info obligatorisk och annan valfri. 
• ID centralt i svenska syst men ej i andra delar av världen 
• ID måste skrivas på samma sätt men detta har varit svårt pga olika syst. 
• BRF har regler för hur data ska läggas in. kunkurens om att göra detta arkiv. 
• inte alla privata aktörers bilder finns i BFR men i övrigt kan man på SU få en god bild av 

pats. historik 
• Kliniker är långt efter radiologer när det gäller datahantering. 
• Dicom-satandarden gör att det blir ganska fyrkantigt men man måste försöka följa reglerna 
• Nationella patientöversikten - man ska kunna söka på pat. nationellt o se vad de gjort i andra 

delar av landet. inte all data men ref. alla typer av läkarbesök. Försöksprojekt ä sålänge. 
Problem - ska pat. ge tillstånd för vem som ska se vad?. I VGR behöver pat. bara gå till BFR. 
Man har jobbat mycket med att få infon strukturerad, så att alla skriver likadant 

• Integritetsproblem gäller främst det som pat. själv ska ha tillgång till. 
• Man har haft problem med att resultatet av en undersökning hamnat under fel identitet Man 

röntgar johansson och så tar man in andersson och sen johansson igen. då skriver man in 
johanssons data i anderssons journal. Mänskliga misstag främst. ID-problem med utländska 
pat. uppger annans identitet.  Problematiskt att reda upp efter såna misstag för de sipprar ut i 
systemet 

• som doktor kan man inte gå in och ta bort bilder. får skicka förfrågan till någon annan som 
fixar fel. tex fel namn på en bild el. höger ben fast det står vänster många parorgan 

• remitenter skickar fel patientinformation. Mest problem med mänskliga faktorn. man uptäcker 
oftast sådana misstag när pat. kommer till röntgen (tex fel ben) och ringer då till remitenten. 

• Man skriver rapport beroende på graden av fel. 
• Många utlåtanden är välformulerade men många är också fullkommligt obegripliga. Detta kan 

dock bero på att frågan är dåligt ställd (kedjeprocess) 
• Det händer att kliniker ringer upp och frågar: Vad menar du här? stämmer detta verkligen? 

kan du titta på dethär också? Finns inget kommunikationssyst. för detta. 
• Man har olika syst. för att kommunicera inom avd. men med kliniker så är det papper eller 

webben (få system att kommunivera genom). Klinikerna får med utlåtandet själva möjlighet 
att titta på bilderna, kan få hela bildmaterialet.  4000 bilder sen tar man ut 700 resultat kastar 
resten. 

• .har man kunnat se bilden vet man att det är lagrad. den sparas först i BFR och sen kan man 
titta på den. 

• en del andra sjukhus lagrar i BFR ibland efter en till två dagar. du får SU ibland ring till den 
och be dem ladda upp bilderna. Detta är jobbigt. (40.00) 

• korrekthet i svaret: strukturerade svar (klickar i tex tumör eller inte) - många gillar inte att 
jobba så. Men om man formulerar sig fritt så finns utrymme för mkt misstolkningar. De 
jobbar med frasiologi. OM K ringer och inte får tag på ngn kanske de ger upp. 

• kommunicerar via remiss och svar. finns lotus noten men det används inte och får heller inte 
finnas på de datorer som mest används. 

• önskar funktion som signalerar “svar klart” till remitenten. 
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• specialtelefon decktelefoni: kan skicka  sms med påminnelse om svar inkommet. finns ett 
söksystem som inte är inkopplat. 

• filmbilder finns sparade i regonarkivarieämbetet. De digitaliseras om de behöver användas. 
använder filmscanner. 

• Pat. fr andra regioner och länder kommer ofta med cd som importeras i syst. 
• tittar mycket på historiska bilder. 
• remiss har en angivelse om det är akut, någon som ligger inne (går ut med e mobil röntgen). 

klinikern är med (akut), man pratar direkt, kallelse (gör en akuthetsbedömning 1v, 2-4v, 1-2 
månader osv.). Klinikern kan ha begärt en röntgen 1 år senare för uppföljning. 

• Att man kan göra mycket mer med gamla pat. som tidigare var för sköra, generarar mer och 
mer remisser. 

• Det finns en begränsad budger för vad man får göra för undersökningar. 
• man talar informellt inom avdelningen. ringer eller promenerar över. 
• En radiolog handhar oftast ett ärende men man skickar ibland över till någon annan. 
• det finns en kultur för hur man uttrycker sig som är olika på olika skukhus. hur man urrtycker 

allvarlighetsgraden. värdeord används olikja. 
• Det är sällan som det kommer ett intressant fall till sjukhuset som inte passerar röntken. de 

kommunicerar med många olika typer av kliniker med olika bakgrund. 
• subspecialiserad på thorax. 
• vanligast är kommunikation med ortoped (ofta själva bra på att bedöma bilder) 
• mycket olika vilken radiologisk kompetens kliniker har. 
• allmännläkaren viktig för sållningen men borde ha bättre koppling till patienten. 
• Remiss ska innehålla info om patienten som kan vara av värde i bedömningen. ibland 

förkommer inkopierad text som är jobbig att läsa och ibland fattas värdefull info. tex. att pat 
har haft cancer tidigare eller opererat bort en njure etc. 

• I utlåtandet: beskriver ev. fynd, bedömning och ev ytterligare åtgärd (kan vara kännsligt att 
säga självklara saker). Om man är osäker på mottagarens kompetens krävs ytterligare 
tydlighet. 

Sammanställning av intervju 1 med Mikael Wintell, Mikael Wintell, CIO/CTO vid 
Västra Götalands Regionen, Hälso- och Sjukvårdsavdelningen, den 12/5-2011 

Från ljudfilen: Mikael_1.amr 

• Tror att avgränsningen inte är svårare för radiolog-kliniker än radiolog-radiolog.  
• Mikael, Mariann ska kolla kolla över de nya nationella riktlinjer för lungcancer sjukvård och 

hur vissa delar av radiologin kan kommunicera med vissa delar hos kliniker ur ett 
patientperspektiv. 

• Tror inte på att man ska utgå från modellen utan se vad som behövs annars kommer modellen 
stå i fokus av studien. 

• Menar att många modeller inte fungerar väl inom vården eftersom den bygger på s.k. 
“intangable values” där det inte går att kvantifiera det som kan göra saker bättre. Detta är 
individuellt och svårt att få att fungera till flera olika sjukhus. 

• Det går inte att generalisera. Trots exakt samma åkomma så kan det skilja sig avsevärt p.g.a. 
t.e.x smärttolerans och liknande saker. 

Sammanställning av intervju 1 med Lars Lindsköld, projektledare vid Västra 
Götalandsregionen, e-hälsoenheten, den 12/5-2011 

Från ljudfilen: Lars_1.amr 
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• krav på produktivitet medför att det är enklare att utföra än att ifrågasätta som 
läkare/vårdpersonal 

• Två övergripande system 
o RIS = Radiologiskt Informationssystem (administrativt system) 

§ Remiss 
§ bokningar 
§ prioriteringar 
§ Svar 
§ betalningar 

o PACS = Picture Archive and Comunication system 
§ Röntgenutrustningan är kopplad till detta system och sänder alltså in bilder i 

det. 
§ Röntgenutrustningen är också kopplad till RIS som sänder in demografiska 

data (Namn, personnummer etc.) 
§ I PACS lagras sedan bilderna 

• I Dicom: en patient som kan ha en eller flera undersökningar. En undersökning kan ha en 
eller flera serier. En serie kan ha en eller flera bilder. En serie kan vara en översikt över en 
rygg t.ex. mellan ryggkota 4 och 5 

• SU står för en tredjedel av regionens sjukvårdsrelaterade IT (350.000 undersökningar) medan 
Kungälv står för en sextiodedel (30.000 undersökningar). 

• 2002 fanns inte RIS och PACS på alla sjukhus men det bestämdes att vid utgången av  2005 
skulle alla röntgenavdelningar vara digitaliserade i VGR, dvs. inte skriva ut röntgenbilder på 
film (vilket man gjorde tills dess. Man hade dock digital röntgenutrustning i övrigt). Man 
satte in 200.000.000 kr för detta projekt men sa tydligt att man inte fick använda dessa pengar 
för lagring, för det ville man göra regionalt. 

• DRA = Distribuerat Radiologiskt Arbetsflöde:  
o DRA användes tills upphandlingen gjordes 2005 
o DRA innebar att man plötsligt kunde dela information 
o Prepare to chere it is all about care 
o Det finns ett dokument som beskriver på vilken form man ska skriva ett 

personnummer. 
• Byråskåp (BFR?): Varje avdelning har sin lilla låda i vilken de får lägga in sin information på 

det villkoret att de gör detta på ett på förhand definierat sätt.För att komma in i “skåpet” 
behöver man “låsa upp dörren till skåpet”. Detta kan endast göras genom att man använder: 
informationsmodellen, DICOM-standarden och något mer som jag inte kunde höra. På detta 
sätt kan alla dra ut varandras lådor och vet då på förhand var man kan hitta den information 
som man behöver 

• Om man t.ex. på SU söker på en specifik patient så får man upp allt som finns i alla lådor om 
den patienten i form av bild och text. Bilderna har alltså lagts in tillsammans med tillhörande 
textmaterial. Detta är det största arkivet i världen där bild och text ligger lagrade tillsammans 

• BFR är ett neutralt arkiv. 

 
Mikael kommer in 

• Sjukhusens egna leverantörer har lagt ner End User funktionaliteten i databaser vilket gör att 
det blir svårt att migrera in information från dessa användare. Detta pga lock in och dummhet 

• Sju obligatoriska fält bl.a. namn och personnummer vilka kontrolleras mot folkbokföringen. 
Det visade sig att vissa inte vet vad de heter i tilltalsnamn. 



Institutionen för Industriella Informations- och Styrsystem 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige 

91 

 

• Den som producerar information i BFR t.ex. Södra Älvsborgs sjukhus, anger inte sitt korrekta 
namn utan har istället benämnt sig med 17 olika andra namn. 

• Endel vårdpersonal lägger in ett patientnamn med bara versaler, en annan med bara gemener 
och en tredje med första bokstaven som versal och resten i gemener.Detta medför en 
medicinsk risk. Vissa sjukhus klarar inte gemener. De måste ha ett extra skript som fixar 
detta. 

• För att hantera info så måste du äga den... detta funkar inte för Sectra då de byggt in 
funktionalitet i databasen. (Se bild på whiteboarden) 

• Jättehaveri den 18 mars. Hela sjukvården stannade. 

 

 

 


