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Abstract 

I 

Abstract 

Background: In recent years’ complaints on medical IT-systems has been seen in 

scientific journals concerning lack of usability, non-adequacy and deficiency of 

adaptation to the work activity. With a take-off point in safety work, MTO (Man - 

Technology - Organization), the nurses’ work in admission process has been studied 

in relation to a medical IT-system (Cosmic) and the routines of the organisation. 
 

Purpose: The purpose is to evaluate the nurses work process during admission 

patients in interaction with the medical IT-system (Cosmic). The strengths and 

weakness of the work process is mapped out and important protection barriers are 

shown with aim to enhance the work process with regards to nurses’ well-being and 

patient safety. 
 

Method: A qualitative field study was conducted at a ward at an emergency hospital. 

Observations of the nurses’ work process has been made as well as six interviews 

with nurses and one with their unit manager. In addition to that 13 nurses answered a 

questionnaire. Collected data has been categorized aided by a hierarchic task analysis 

and barrier analysis. 
 

Results: During interviews it was phrased that nurses mainly perceived the admission 

process well-functioning and Cosmic as a good work tool. However, there was a 

dissatisfaction with the number of clicks required to fulfil a task and a certain 

inconsistency with menus in Cosmic. It took long time to learn how to use Cosmic for 

the nurses. The biggest strength in Man - Technology - Organization identified as 

nurses work along with templates created by organization and used by nurses. The 

nurses make the process work despite deficits in Cosmic. Even tough templates exist 

because of deficits in Cosmic they are important complements that aids nurses 

collecting patient information in a standardized way. Nurses work process as well as 

complementary aid was identified as a barrier for information loss. A barrier for 

protecting nurses from frequent interruption in the work process was identified 

lacking. 

 

Conclusion: Technical systems (T) are available for the work process but these 

systems are not completely purposive. It is with the complementary aid (T) that nurses 

(M) through the organisations routines (O) make the admission process to work well. 

 

 

Keywords: MTO, usability, healthcare, nurses, Cosmic, admission process, work 
process, interactions, IT-system. 

 



Sammanfattning 

II 

Sammanfattning 

Bakgrund: Till grund för studien ligger klagomålen på medicinska IT-system i 

fackpress och vetenskapliga artiklar när det gäller bristande användarvänlighet, icke 

ändamålsenliga. Med utgångspunkt i ett synsätt på säkerhetsarbete, MTO, har 

sjuksköterskornas arbete i inskrivningsprocessen studerats i relation till ett medicinskt 

IT-system (Cosmic) och organisationens rutiner. 
 
Syfte: Syftet är att utvärdera hur sjuksköterskornas arbetsprocess vid inskrivning av 

patienter fungerar i förhållande till ett medicinskt journalsystem (Cosmic). Genom att 

kartlägga vilka styrkor och svagheter som finns i sjuksköterskors arbetsprocess i 

interaktion med journalsystemet påvisas viktiga skyddsbarriärer samtidigt som förslag 

till förbättringar presenteras. 
 
Metod: En kvalitativ fältstudie har utförts på en vårdavdelning på ett akutsjukhus i 

Stockholm. Sex timmars observationer av sjuksköterskors arbete har genomförts. Sex 

sjuksköterskor och deras chef har intervjuats. Därtill har 13 stycken sjuksköterskor 

svarat på en enkät. Insamlad data har kategoriserats och analyserats med hjälp av 

barriäranalys och hierarkisk uppgiftsanalys. 
 
Resultat: Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna överlag upplevde att 

inskrivningsprocessen fungerade bra och att Cosmic var ett bra arbetsredskap. Dock 

uppfattades en viss tröghet i Cosmic: många klick krävdes för att hitta rätt rubrik, 

rubriker var inte alltid konsekventa och det tog lång tid att lära sig. De största 

styrkorna i människa-teknik-interaktionen identifierades som sjuksköterskans arbete 

samt organisationens arbete i form av mallar. Sjuksköterskorna får 

inskrivningsprocessen att fungera trots vissa brister i Cosmic. Trots att mallar finns på 

grund av brister i Cosmic är de ändå viktiga komplement som hjälper sjuksköterskor 

att samla in nödvändig information på ett standardiserat sätt. En barriär som saknas är 

skydd mot att sjuksköterskorna blir avbrutna i inskrivningsprocessen. Avbrott i 

arbetsprocesser har kopplats samman med felhandlingar och därför rekommenderas 

åtgärder och barriärer mot detta. 

 

Slutsats: Tekniska system finns att tillgå vid arbetsprocessen men dessa system är 

inte helt ändamålsenliga. Det är kompletterande hjälpmedel (T) och sjuksköterskor 

(M) som genom organisationens rutiner (O) får inskrivningsprocessen att fungera bra. 

 

Nyckelord: MTO, användbarhet, sjukvård, sjuksköterskor, Cosmic, inskrivning, 
arbetsprocess, interaktioner, IT-system. 
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1 Inledning 

I flera av sjuksköterskors arbetsprocesser används medicinska IT-system som 

arbetsredskap. Vad som gör ett arbetsredskap till ett bra arbetsredskap kan beskrivas 

genom begrepp som ändamålsenlighet, användarvänlighet och överensstämmelse med 

organisationens rutiner. Ett verktyg för att utvärdera ett arbetssystem och en 

arbetsprocess är MTO-analysen. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I medicinsk fackpress har det de senaste åren gått att läsa om införandet och 

användandet av medicinska IT-system och hur det har skapat missnöje och frustration 

bland vårdpersonal. Ett exempel är skrivet av Bergqvist (2014) i Region Skåne där 

journalsystemet PMO fick mycket skarp kritik av användarna efter införandet. 

Användarna krävde att systemet skulle ersättas med omedelbar verkan. Anledningen 

var att systemet bidrog till dålig arbetsmiljö. Ergonomisk katastrof var ett uttryck som 

användes. 

 

I en studie från Hall och Nyman (2006) visades en rad brister med avseende på 

användbarheten i ett medicinskt IT-system, nämligen ett journalsystem. Ett par av de 

allvarligaste problemen som sågs var att journalsystemet hade bristande 

säkerhetsspärrar för att förhindra misstag samt att systemet inte var konsekvent för 

användaren. Samtidigt visades att vårdpersonalen trots dessa brister var förlåtande 

gentemot systemet.  

 

Sedan man börjat journalföra och kommunicera digitalt på sjukhus har möjligheterna 

att effektivisera vården lockat vårdgivare att införskaffa olika slags medicinska IT-

system. Journalsystemen har mer eller mindre agerat isolerade i landsting eller på 

enskilda sjukhus och varit undermåligt användarvänliga. De isolerade 

journalsystemen har gjort det svårt för vårdgivare att dela patientinformation mellan 

sig när behov uppstår. (Nationell IT-strategi för vård och omsorg, 2006) 

 

Anställda inom vårdverksamheter har rättigheter vad gäller teknikens utformning på 

deras arbetsplats, vilket gäller för alla arbetstagare i Sverige. Arbetsmiljölagen säger 

att teknik och arbetsorganisation ska utformas så att de inom organisationen inte ska 

utsättas för faktorer som fysiskt eller psykiskt bidrar till ohälsa. I Socialstyrelsens 

föreskrift 2008:1 fastställs det även att medicinska IT-system ska vara 

användarvänliga.  

 

För att råda bot på icke-ändamålsenliga, ineffektiva och isolerade medicinska IT-

system initierade regeringen ett arbete med att ta fram en gemensam strategi för IT-

användningen på sjukhus runtom i Sverige. I “Nationell IT-strategi för vård och 

omsorg” (2006) presenteras mål och visioner för IT-strukturen i Sverige. I den fastslås 

att patientinformation ska lagras digitalt på ett ändamålsenligt och sökbart sätt. I 

skrivelsen identifieras en effekt av de isolerade IT-lösningarna som dålig arbetsmiljö. 

För att nå målen presenteras en rad insatsområden där ett av dem är att se till att de 

medicinska IT-systemen i vården tjänar vårdpersonalen som effektiva verktyg för att 

bedriva god vård. De ska vara användarvänliga och stödja personalens 

arbetsuppgifter. Strategin från 2006 har anammats, omarbetats och givits ut i ny 

utgåva (Vision E-Hälsa, 2016). 
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Målet med Sveriges hälso- och sjukvård är att bidra till god hälsa för alla enligt Hälso- 

och Sjukvårdslagen (1982:763). Den medicintekniska utrustningen (t.ex. medicinska 

IT-system) ska stödja detta och vara ändamålsenlig (SOSFS 2008:1).   

 

Något som var intressant att studera utifrån denna bakgrund är hur sjuksköterskor 

använder ett medicinskt IT-system i en arbetsprocess. I den här studien granskades ett 

medicinskt IT-system på Capio S:t Görans Sjukhus, närmre bestämt ett journalsystem.  

 

Capio S:t Görans Sjukhus är ett akutsjukhus i Stockholm med cirka 300 vårdplatser 

och ungefär 1800 anställda. Totalt ges cirka 30 000 slutenvårdstillfällen per år samt 

ungefär 180 000 öppenvårdstillfällen. Sjukhuset har ett uttalat arbete enligt lean-

principer (Om oss - Capio S:t Görans Sjukhus, 2016). Granskningen har genomförts 

på en akut vårdavdelning (Figur 1) med cirka 24 vårdplatser och cirka 30 

sjuksköterskor. Medelvårdtiden är 1,6 dygn. En majoritet av patienterna som kommer 

till avdelningen kommer från sjukhusets akutmottagning.  

 

 

Figur 1. Korridor på vårdavdelningen. Till vänster sitter den sjuksköterska som 

tjänstgör som koordinator, på väggen bakom finns pappersfack med olika 

pappersmallar. Till höger står bland annat en datorvagn. 

 

Journalsystemet som har granskats är Cambio COSMIC som levereras och utvecklas 

av det svenska företaget Cambio Healthcare System. Cosmic (Figur 2) är ett digitalt 

vårdinformationssystem med funktioner som bland annat vårddokumentation och 

läkemedelshantering.  

 

En patientjournal förs då en patient får vård. Den innehåller information om 

patientens hälsotillstånd. Ett system för att lagra och tillgängliggöra denna 

information till behörig personal kallas informationssystem (SOSFS 2018:14, 

Patientdatalag 2008:355). Informationssystem som används inom vården och är 
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digitala kallas medicinska IT-system i följande rapport. Ett exempel på ett medicinskt 

IT-system är ett journalsystem. 

 

 

Figur 2. Skärmdump från Cosmic i utbildningsläge. 

 

Arbetsprocessen som har granskats är inskrivningen. Inskrivningsprocessen är 

definierad som den process som utförs av sjuksköterskor för att skriva in en patient på 

avdelning: från det att patienten anländer till avdelning tills dess att nödvändig 

information om patienten och dess vårdbehov finns inlagt i Cosmic. 

 

Rollenhagen (1995) skriver att människa, teknik och organisation (MTO) är både ett 

synsätt och ett redskap för att analysera ett arbetssystem. Analysen ska ge underlag 

för förbättringar som syftar till att arbetssystemet är effektivt och säkert. Detta genom 

att studera hur komponenterna människa, teknik och organisation interagerar med 

varandra (Figur 3). I denna studie representeras MTO-komponenterna av 

vårdpersonal (M), journalsystemet (T) och organisation på den aktuella 

vårdavdelningen, närmre bestämt rutinerna vid inskrivningen (O). 

 

 

Figur 3. En enkel MTO-modell som visar på interaktionerna mellan M, T och O. 

 

Eklunds modell handlar om en arbetsprocess som påverkas av komponenterna: 

människa, teknik, organisation och miljö (Eklund, 2003). Arbetsprocessen utvärderas 

utifrån hur väl interaktionerna mellan de ingående komponenterna fungerar (Eklund, 

2003). Ifall Eklunds modell appliceras inom vården kan man utgå ifrån att det 

medicinska IT-systemet ska stödja vårdpersonalens arbetsprocesser, utan att bli en 

arbetsbörda i sig. Vårdavdelningarnas organisatoriska utformning ska även den stödja 

vårdpersonalen. Tillsammans ska vårdpersonal, vårdavdelningens- och sjukhusets 

organisation och medicinska IT-system samverka för att patienten som besöker 
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sjukhuset ska få så bra vård som möjligt. Brister det någonstans i detta kommer 

kvalitén på vården att påverkas genom ökad risk för patientskador, överbelastning av 

vårdpersonal och/eller slitningar på organisationen i form av hög personalomsättning 

och ineffektiva arbetsmetoder.  

 

Genom detta arbete var förhoppningen att skapa förståelse för hur vårdpersonalens 

arbetsprocess ser ut. Arbetsprocessen studerades, kartlagdes och analyserades. Efter 

vad analysen visade presenterades ett antal förebyggande åtgärder. Förhoppningen är 

att dessa förebyggande åtgärder ska kunna förhindra vårdskador och minska 

vårdpersonalens misstag. Sjuksköterskor ska ha möjlighet att ge vård av god kvalité 

och med minimal arbetsbelastning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utvärdera hur sjuksköterskornas arbetsprocess vid 

inskrivning av patienter fungerar. Utvärderingen genomförs genom att se hur väl 

interaktionerna mellan Cosmic, sjuksköterskor och organisationens skrivna rutiner 

fungerar. Den specifika arbetsprocessen där Cosmic används kartläggs och analyseras. 

 

Frågeställning:  

Vilka styrkor och svagheter finns i sjuksköterskors arbetsprocess i interaktion med ett 

journalsystem på en vårdavdelning?  

  

Delfrågor:  

- Hur ser sjuksköterskornas arbetsprocess vid inskrivning ut? 

- Hur väl fungerar journalsystemet som arbetsverktyg? 

- Hur kan arbetsprocessen bli bättre för vårdpersonal genom åtgärdsförslag 

utifrån ett MTO-perspektiv? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien är utförd på ett specifikt medicinskt IT-system, nämligen Cosmic och på en 

utvald plats: en vårdavdelning på ett akutsjukhus. Den kategori av vårdpersonal som 

granskades var sjuksköterskor. Patienten har liten roll eftersom fokus ligger på 

sjuksköterskan och dennes process.  

 

Eftersom MTO är ett brett område har vi valt att fokusera mera på interaktionerna 

istället för att gå in på djupet i någon av komponenterna M, T eller O. Aspekten 

belastningsergonomi finns med i begränsad utsträckning inom ramen för detta arbete. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel två innehåller den teori som är relevant för att förstå problematiken som 

presenteras, nämligen MTO-modeller samt exempel på MTO-interaktioner. Kapitel 

tre beskriver teorier bakom de använda metoderna därefter finns en beskrivning av 

hur detta genomfördes. I kapitel fyra presenteras de analyserade resultaten samt 

sammanställningar av intervjuer och enkäter. I kapitel fem diskuteras resultaten 

utifrån teoribakgrund och frågeställning samt slutsatser. En av delfrågorna från 

frågeställningen presenteras i detta kapitel. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Här presenteras den teori som är relevant för att förstå den problematik som 

presenteras. Först beskrivs två MTO-modeller. Dessa ligger till grund för vald 

insamlings- och analysmetodik. Därefter kommer exempel från tidigare studier på hur 

olika MTO-interaktioner i vårdsammanhang har fungerat presenteras. Här tas viktiga 

områden upp för att öka förståelsen för studiens resultat och analys. 

 

2.1 MTO 

Här presenteras begreppet MTO och två MTO-modeller. Dessa modeller utgör 

grunden i analys- och utvärderingsarbetet för den här studien.  

 

Begreppet Människa, Teknik och Organisation (MTO) är ett svenskt begrepp som 

myntades på 1980-talet (Eklund, 2003). Begreppet inkluderar både en metodik och ett 

synsätt för att arbeta med säkerhetsfrågor. Det har traditionellt sett använts inom 

kärnkraftsindustrin och handlar om hur man kan analysera arbetssystem för att 

förebygga skador och olyckor. I MTO-begreppet ingår människan, där hänsyn tas till 

dess sociala, psykologiska egenskaper; teknik, så som mindre tekniska hjälpmedel och 

större tekniska system; och organisationsfaktorer, det vill säga hur ett arbetssystem 

påverkas av den organisation det befinner sig. Kärnan i MTO är de tre ingående 

komponenternas interaktioner med varandra, det vill säga hur systemkomponenterna 

samverkar och stödjer varandra, snarare än komponenterna i sig (Rollenhagen, 1995; 

Eklund, 2003). 

2.1.1 Rollenhagens modell 

Med avseende på människa, teknik och organisation tar modellen upp tre dimensioner 

av ett system: beteendetendenser, barriärer samt avvikelser. Beteendetendenser 

betecknar kända variationer och egenskaper hos de olika komponenterna, det kan till 

exempel vara människans kognitiva och sociala egenskaper eller en organisations 

kultur. Avvikelser är det som avviker från det förväntade i systemet. Barriärer kan 

finnas inom alla de tre komponenterna och är sådana funktioner som ska fånga upp 

och hindra fel och olyckor. Det kan till exempel vara övervaknings- och 

larmfunktioner i de tekniska komponenterna eller mänsklig erfarenhet. Barriärer kan 

vara antingen förebyggande eller förmildrande: förebyggande barriärer hindrar 

sannolikheten för att en olycka uppstår medan förmildrande barriärer dämpar eller 

minimerar konsekvenser av en olycka. Enligt Rollenhagen (1995) sker olyckor vid en 

avvikelse där beteendetendenser framträder och när det saknas barriärer. Analyser bör 

göras för var och en av dessa tre dimensioner, både för att utreda skedda olyckor och 

för att skapa underlag till bättre utformning av systemet med hänsyn till säkerheten.  

 

De tre dimensionerna av människa, teknik och organisationskomponenterna i ett 

system illustreras genom tre cirklar (Figur 4). En olycka uppkommer när de tre 

cirklarna överlappar varandra. 
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Figur 4. De tre dimensionerna av komponenterna människa, teknik och organisation 

illustrerat som cirklar. Källa: Rollenhagen (1995) 

2.1.2 Eklunds modell 

Eklund (2003) har utvecklat en modell för analys av interaktioner mellan människa, 

teknik, organisation och miljö (Figur 5). Målet är att främja säkerhet, hög 

produktivitet, god kvalitet liksom ett välmående hos människan. Syftet är att ge 

underlag för utformning av nya arbetssystem eller förbättring av befintliga 

arbetssystem.  

 

Modellens centrum är individens utförda arbetsuppgifter, kallat work activity. 

Arbetsuppgifterna är beståndsdelar i de processer som arbetssystemet kretsar kring. 

En hög produktivitet främjas av att arbetsuppgifterna utförs ändamålsenligt och utan 

besvär av människan. Människorna som utför arbetsuppgifterna interagerar med 

organisationens utformning, tillgänglig teknologi och dess egenskaper samt miljön. 

Det är samspelet i systemet som är avgörande för kvalitet och välmående. Goda 

interaktioner kan underlätta arbetsuppgifterna och organisationens processer medan 

brister i interaktioner kan försämra säkerheten och produktiviteten. Därför kan en 

analys utifrån modellen belysa samspelet mellan systemkomponenterna och visa 

förbättringspotential för individen och systemets kapacitet, säkerhet och 

välbefinnande. (Eklund, 2003) 
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Figur 5. Eklunds MTO-modell med arbetsprocessen i centrum. Källa: Eklund (2003) 

 

2.2 M-T 

Först kommer en allmän presentation för förutsättningarna för interaktioner mellan 

människa och teknik. Sedan belyses vikten av ändamålsenligt och användarvänligt 

utformade medicinska IT-system. Därefter följer exempel på vilken inverkan 

medicinska IT-system har på vårdpersonal. 

 

2.2.1 Människa-dator-interaktion 

Enligt Alenljung och Nilsson (2012) är syftet med människa-dator-interaktion (MDI) 

att skapa produkter som är anpassade efter de som ska använda produkterna. 

Författarna beskriver att stor kunskap behövs om användarna och deras situationer för 

att skapa användbara IT-produkter eftersom användbarheten beror på kontext, uppgift 

och användargrupp. Användbarhet går inte att skapa i efterhand utan behöver finnas 

med genom hela utvecklingsprocessen. Norman och Stappers (2015) rekommenderar 

att en designer är med i hela utvecklingen istället för att vara med bara i designfasen 

för att nå hög användbarhet. Det användarcentrerade perspektivet bygger enligt 

Alenljung och Nilsson (2012) på att förstå användarna och deras behov, definiera IT-

produktens funktioner och egenskaper, utforma interaktionen samt utvärdering. 

 

Vid design av IT-system förklarar Alenljung och Nilsson (2012) att det finns två 

“lagar” att ha i åtanke. Dessa är lagen om närhet och lagen om likhet. Lagen om 

närhet innebär att objekt uppfattas som att de hör ihop om de finns nära varandra. 

Lagen om likhet innebär att objekt grupperas om de ser lika ut. Människan har svårt 

att minnas många olika saker, en lösning för att kringgå det är att gruppera 

information så att man bara behöver komma ihåg gruppen istället för varje specifik 

del i den. Det är också viktigt att designelement används konsekvent både inom IT-
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systemet och mellan liknande IT-system, eftersom det då är lättare att förstå hur 

elementen ska användas. Människans uppmärksamhet kan vara datadriven eller 

måldriven. Datadriven uppmärksamhet är när vi inte vet vad vi letar efter, exempelvis 

att det dyker upp en pop-up ruta. Måldriven uppmärksamhet är när vi vet vad vi vill 

hitta, vi letar efter en speciell funktion eller knapp i ett IT-system.  

 

UsersAward (2011) undersökte användares erfarenheter av IT-system i vården, 

framförallt journalsystem. Det var en enkätundersökning som kompletterades av 

intervjuer och observation i vård och omsorg i Sverige. Resultaten visade att ifall IT-

systemen i vården fungerade som sjuksköterskorna önskade skulle varje sjuksköterska 

i genomsnitt spara 35 minuter per dag. Enligt författarna är de vanligaste 

anledningarna till tidsförlusten problem med driften i systemen och avsaknad av 

kommunikation mellan olika IT-system. Detta kan också leda till krångliga rutiner 

och dubbeldokumentation för vårdpersonalen. Vårdpersonals nöjdhet med IT-

systemen är ungefär lika som 2004 inom de olika frågor som jämförts trots att IT-

systemen har förbättrats sedan dess. UsersAward (2011) menar att detta beror på 

användarnas högre förväntningar på systemen eftersom det händer mycket på IT-

fronten i allmänhet. Användarna i studien riktar kritik mot journalsystem eftersom 

dessa inte har någon tydlig översikt och helhetsbild. Som en jämförelse nämns 

forskningsprojektet Daisy som genomfördes redan under 1980-talet och som 

utvecklade krav på användbarhet och översikter i journalsystem men mycket lite har 

hänt sedan dess enligt UsersAward (2011). 

2.2.2 Användbarhet 

Användbarhet har sina rötter i människa-dator-interaktion. Begreppet definieras enligt 

ISO-normen 9241-11 (citerad i Usability partners, u.å.) som följande: “Den grad i 

vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika 

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” 

Användbarhet är alltså ett mått på en aspekt av kvalitén på ett IT-system.  

 

Norman (2013) har formulerat en rad principer för att göra produkter användbara. 

Dessa principer baseras på hans studier kring psykologi vid användningen av 

vardagliga produkter:  

1. Mening i användning – Produkten ska antyda för användaren hur den ska 

användas. Exempelvis en knapp som har skugga och textur vilket gör att 

användaren vet att den är tryckbar. 

2. Synlighet – Funktioner ska vara synliga för att tydligt visa användaren hur 

dessa ska användas. På det sättet ökar möjligheten att användaren förstår sig 

på nästa steg i en process. Till exempel knappar på huvudfunktionerna som 

med tillhörande bilder visar hur de ska användas. 

3. Återkoppling – Produkten ska ge direkt respons på användarens handlingar. 

Responsen kan vara färg, skuggning eller beskrivande text. Till exempel kan 

en intryckt knapp i huvudmenyn få ljusare färg än andra knappar.  

4. Begränsningar – Användaren ska hindras att göra felaktiga åtgärder. Olika 

knappar eller rutor kan exempelvis markeras med en viss färg för att visa 

användaren att de inte ska användas.  

5. Strukturering – Funktioner och komponenter ska grupperas på ett logiskt sätt 

som tydliggör användandet samt förenklar navigationen. Till exempel 

huvudmenyn på en webbsida där funktioner grupperas enligt dess betydelse.  
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6. Överensstämmelse – Återkommande funktionalitet och olika delar i ett 

gränssnitt ska ha samma eller liknande struktur, se likadant ut och ska 

genomföras på liknande sätt. Detta för att användaren ska ha lätt att lära sig 

och memorera arbetsflödet.  

2.2.3 Användbarhet i IT-system i vården 

Lin, Chiou, Chen och Yang (2016) har genom att fråga drygt 500 sjuksköterskor i 

Taiwan kunnat koppla graden av hur pass nöjda sjuksköterskor var med 

journalsystemet till kvalitén på utförd vård. Kvalitet på utförd vård definieras i studien 

av två komponenter: dels sjuksköterskors kliniska kompetens med patientsäkerhet och 

att sjuksköterskors arbete inte har negativ inverkan på patientens hälsa. Båda dessa 

begrepp byggde på sjuksköterskors självskattning. I begreppet nöjdhet gentemot 

journalsystem inkluderas upplevd användarvänlighet, hur väl det upplevs hjälpa 

sjuksköterskor i deras arbetsuppgifter samt hur väl sjuksköterskor litar på 

journalsystemet. Resultatet av studien visar att hur nöjda sjuksköterskor är med 

journalsystemet har en signifikant positiv påverkan på sjuksköterskors kliniska 

kompetens och hur säkert de kan utföra sitt arbete.    

 

Det finns system i vården som inte är användarcentrerade eller användarvänliga och 

därför försvårar för de som arbetar med dessa system så att mycket dubbelarbete eller 

onödigt arbete behöver utföras (Starzmann, 2013). Ett exempel visas i en utvärdering 

av ett administrationsverktyg för medicinering (Staggers, Iribarren, Guo & Weir, 

2015). Utvärderingen visade att systemet hade en mängd användarproblem som man 

menar har en negativ påverkan på vårdpersonalens kognitiva förmågor. 

Vårdpersonalens varseblivningsförmåga, förståelse för omgivningen samt förmåga att 

beräkna och förutse kommande omvårdnadshandlingar och händelser försämrades. 

Studien visade att användbarhetsproblemen gör att sjuksköterskorna i högre grad 

belastar minnet och behöver öka sina kognitiva ansträngningar för att förstå viktiga 

patientrelaterade samband. För att lära sig systemet var sjuksköterskorna tvungna att 

lägga långt mer tid än bara den introduktionsutbildning som gavs vid införandet av 

systemet. De största användarproblemen kopplas till missmatchning av systemets 

utformning och sjuksköterskors arbetsprocesser. För att kompensera för detta la 

sjuksköterskorna mer tid på att hitta i systemet vilket ökade den kognitiva 

belastningen. Artikelförfattarna diskuterar behovet av att de som utformar system 

måste ha en grundlig förståelse för de uppgifter och processer som vårdpersonalen 

utför.   

 

Johnson, Johnson och Zhang (2005) anser att system inom hälso- och sjukvården inte 

har tillräckligt användarcentrerad design. De föreslår ett ramverk för förbättring av 

befintliga IT-system. Ramverket består av 10 steg, varav de fem första är olika 

analyser, steg 6 är skapande av prototyp, steg 7 är användarstudie, steg 8 är 

modifikation av prototyp, steg 9 är jämförelse mellan förbättrat system och 

originalversionen, steg 10 är fler modifikationer för att sedan kunna släppa systemet. 

Det är enligt författarna lättare och billigare att ändra någonting i designfasen än 

senare i processen. Studien var en fallstudie på en applikation i sjukvården där de 

testade sitt ramverk. Resultatet av studien visar att deras omgjorda version av 

systemet hade signifikant högre användarprestanda än originalversionen av samma 

system. Användarna ansåg att den omgjorda versionen av systemet var mycket bättre 

än den ursprungliga versionen när det gäller tillfredsställelse, effektivitet och 
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produktivitet, enkel inlärning och systemets funktionalitet. Johnson, Johnson och 

Zhang (2005) diskuterar kring att det var en tidskrävande process som inte hade 

behövts genomföras ifall man haft användarcentrerad design i designfasen istället. 

Författarna föreslår tre rekommendationer:  

1. Samarbete mellan administration, datavetare, ingenjörer, kognitiva forskare 

och sjukvård.  

2. IT-personal måste utbildas i principerna om användarcentrerad design. 

3. Användarna måste utbildas att inte acceptera dåligt utformade system. 

 

Smelcer, Miller-Jacobs och Kantrovich (2009) har genom en fältstudie kommit fram 

till några punkter som en designer av elektroniska journalsystem bör tänka på. De tre 

författarna har länge jobbat med användbarhet på olika sätt. Genom att tillämpa 

användarcentrerad design i elektroniska journalsystem kan produktiviteten bli högre, 

det kan bli lägre kostnader samt leda till bättre sjukvård enligt författarna. Följande 

sex punkter kom författarna fram till: 

- Använda flexibel navigering för att tillgodose varierande roller av användare. 

- Använda lämpliga standarder för att minska arbetsbelastningen. 

- Möjliggöra snabb växling mellan patienter som överensstämmer med det sätt 

många arbetar på. 

- Tillåta delegering av lämpliga uppgifter till andra i det medicinska vårdlaget. 

- Erbjuda olika metoder för datainmatning som överensstämmer med hur läkare 

arbetar. 

- Överväga innovativ visualisering och integrering för att hjälpa till att ge god 

vård och minimera arbetsbördan för personalen. 

 

Zahabi, Kaber och Swangnetr (2015) genomförde en litteraturstudie över 

användbarhet och säkerhet i vården där de granskat 50 olika studier. Syftet var att 

hitta användbarhetsproblem. De identifierade följande kategorier: självklarhet, 

enhetlighet, förebygga fel, minimera kognitiv belastning, effektiva interaktioner, 

feedback, effektiv språkanvändning, effektiv presentation av information och 

anpassningsprinciper. Genom att förbättra aspekter inom dessa kategorier kan 

användbarhetsproblem i journalsystem reduceras. 

2.2.4 Införande av IT-system 

Holden, Brown, Alper, Scanlon, Patel och Karsh (2011) såg hur införandet av ett 

medicinskt IT-system påverkade sjuksköterskors upplevelse av en arbetsprocess. I en 

undersökning av medicineringsprocessen jämfördes en rad faktorer före och efter 

införandet av ett elektroniskt system för medicineringsprocessen. Innan det 

elektroniska systemet införts var olika papperslösningar sjuksköterskornas 

arbetsverktyg. Efter införandet granskades faktorer som riktighet, användbarhet och 

överensstämmelse och hur de upplevdes av sjuksköterskorna. Även sjuksköterskornas 

upplevelse av tidseffektivitet undersöktes. Sjuksköterskorna uttryckte en ökad 

upplevd sannolikhet för felhandlingar och att upptäcka fel, vilket var en önskvärd 

effekt av det elektroniska systemet.   

 

I en liknande studie av Holden, Brown, Scanlon, Rivera och Karsh (2015) beskrevs 

sambandet mellan mental arbetsbelastning och säkerhet i medicineringsprocessen. 

Förändringar i mental arbetsbelastning hos sjuksköterskor studerades och jämfördes 

före och efter införandet av ett elektroniskt system för medicineringsprocessen. Detta 
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sattes i jämförelse med sjuksköterskornas uppfattning om sannolikheten för att ett fel 

skulle inträffa i medicineringsprocessen. Exempel på den mentala arbetsbelastningen 

var: avbrott i pågående medicineringsprocess, delad uppmärksamhet och hur 

stressfylld sjuksköterskan upplever situationen. Även den mängd koncentration som 

krävdes för att utföra medicineringsprocessen och hur stor mental ansträngning som 

lades ner på uppgiften sågs som mental arbetsbelastning. Artikeln pekade på att 

mental arbetsbelastning upplevdes ha ett samband med sannolikheten att ett fel skulle 

uppstå i medicineringsprocessen. Det upplevdes att dokumenteringsaktiviteterna i 

medicineringsprocesserna var mindre ändamålsenliga, att det gjorde arbetsprocessen 

svårare och mindre tidseffektiv efter det att det elektroniska systemet införts. En liten 

ökning av användarvänlighet för processen i helhet hade setts men sjuksköterskornas 

upplevelse tros ha dragits ned av problem med datorkrascher och brister i 

användarvänligheten. I artikeln diskuteras värdet av att ha digitala arbetsredskap till 

skillnad från pappersbaserade: sjuksköterskor hade upplevt en högre grad av 

tillgänglighet med det elektroniska systemet vilket innebar att det som en enskild 

sjuksköterska uppdaterade omedelbart visades för berörda kollegor. 

 

Enligt Venkatesh och Davis (2000) är det både organisatoriska och sociala faktorer 

som påverkar den uppfattade nyttan av ett IT-system som införs i sjukvården. Det kan 

vara normer, relevans av yrkeskompetens, upplevd användarvänlighet och 

arbetserfarenhet som har betydelse. Den upplevda nyttan av ett IT-system i vården 

kan bidra till intresse för IT-systemet och till viljan att lära sig nyttja IT-systemets 

fulla potential. Om sjuksköterskor upplever mindre nytta med ett IT-system kan det 

bidra till minskat intresse och en mindre benägenhet att anstränga sig för att lära sig 

hantera IT-systemet (Nilsson, 2014).   

 

Enligt UsersAward (2011) utgår införande och utveckling av IT-system från ett 

teknikperspektiv. Detta gör att det inte går att utnyttja IT-systemen fullt ut, metoder 

för att utveckla vårdens processer saknas. Vårdpersonalens kunskap om 

vårdsituationen bör kunna påverka systemutvecklingen och därmed systemens 

funktionalitet. Nilsson (2014) diskuterar att när tillit till journalsystemet hos 

sjuksköterskor saknas kan det innebära att journalsystemet inte kan nyttjas fullt ut 

som arbetsredskap.  

 

2.3 M-O 

Här presenteras ett par exempel på människa och organisations-interaktioner, bland 

annat hur vårdpersonal hanterar effekter av en organisation som inte är optimalt 

anpassad för deras arbetsprocess. friställer 

 

2.3.1 Brobyggande 

Trots IT-system som krånglar lyckas vårdpersonal leverera god vård i stor 

utsträckning. Cook, Render och Woods (2000) tar upp ett fenomen som de kallar för 

brobyggande. Detta innebär enligt artikelförfattarna att vårdpersonal dagligen arbetar 

med tekniska system och organisationsstrukturer som inte till fullo stödjer deras 

arbetsprocesser för att det är ett glapp mellan dem. Detta glapp beskrivs som gap eller 

sprickor och betyder att övergången mellan system eller avdelningar innebär ett 

merarbete för vårdpersonalen för att vårdprocesserna ska fungera utan anmärkning. 
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Det kan vara medicinska IT-system som inte kan utbyta information med varandra 

eller avdelningar med olika rutiner som ska samarbeta. Med brobyggande menas att 

sjuksköterskorna täcker upp för de brister som finns mellan olika tekniska system och 

organisationsgränser. Författarna menar att det är detta brobyggande som får 

arbetssystemen i vården att fungera i det vardagliga. Det som ibland får skulden vid 

olyckor och kallas för den mänskliga faktorn är det som vid alla andra tillfällen 

förhindrar incidenter och olyckor. 

 

Greenslade och Jimmieson (2011) kopplar effektiviteten i hur sjuksköterskor utför 

sina arbetsuppgifter till upplevd patientnöjdhet; bland annat ifall de upplevt att de fått 

en bra vård och fått sina behov tillgodosedda. Även en koppling mellan 

organisationskultur och hur sjuksköterskor utför sina arbetsuppgifter. I det här fallet 

fokuseras det på en servicekultur i organisationen. Artikelförfattarna menar att i en 

organisation där medarbetarna upplevde klimatet som serviceinriktat ökade 

sannolikheten för en högre grad av effektivitet i hur medarbetarna utför sina 

arbetsuppgifter och även patientnöjdhet.  

 

Hall och Nyman (2006) genomförde en utvärdering av Cambio Cosmic. Den bestod 

av en teoretisk utvärdering genom användbarhetsprinciper samt ett användningstest 

med användare av systemet. 23 problem identifierades enligt 

användbarhetsprinciperna. Utvärderingen visade alltså att det enligt teorier fanns 

användbarhetsproblem men den visade även att användarna var positivt inställda till 

Cambio Cosmic. Användarna själva visar alltså förståelse och har överseende med 

användbarhetsbrister i systemet. Åtgärdsförslagen från författarna var att skapa större 

enhetlighet i Cambio Cosmic genom att exempelvis döpa om knappar så att samma 

funktion heter samma sak genomgående i systemet. 

2.3.2 Rutiner 

Eklöf, Törner och Pousette (2014) genomförde en studie om personal- och 

patientsäkerhet. Studien innehöll i en första del enskilda intervjuer och i en andra del 

fokusgruppsintervjuer som byggde vidare på resultatet från de enskilda intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes med sjuksköterskor och läkare. Intervjudeltagarna fick se 

en lista med patient och personalskador som är vanliga i svensk sjukvård, sedan följde 

frågor kring personal, patient och säkerhet. I fokusgrupper fick deltagarna tänka på en 

situation där säkerhet hanterats bra för att sedan diskutera faktorer till att det blivit så. 

Resultatet i studien visar bland annat att vårdpersonal är stressade, trötta eller har 

nedsatta kognitiva förmågor när skador sker. Vid positiva incidenter har de kontroll 

och upplever att situationen är meningsfull. I situationer med hög stress som orsakas 

av överbelastning och tidspress, känslomässiga påtryckningar från patienter samt 

organisatoriska förhållanden var misstag och riskfyllda genvägar mer sannolika. 

Misstagen i sig orsakade ännu mer stress hos läkare och sjuksköterskor. Enligt en 

läkare i studien är det viktigt att alla gör på liknande sätt eftersom det påverkar 

patientsäkerheten. Digital patientinformation, exempelvis en journal, kan inte 

innehålla all information som behöver delas mellan olika aktörer (sjukhus, enheter 

osv.) på grund av att olika system används eller att systemen inte är kompatibla med 

varandra. Detta gör att det även behövs papper eller ord. Det leder ibland till 

missförstånd eller missad information. Detta händer oftare när personalen är stressad. 

God kommunikation kräver tid. Tillräcklig bemanning är viktigt både för personalens 

och för patienters säkerhet. God patientsäkerhet visade sig hänga ihop med när 
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vårdpersonalens psykologiska och sociala förmåga inte var överbelastade. Resultatet 

tyder på att hög arbetsbelastning orsakade stress vilket leder till att misstag görs. 

Sammanfattningsvis visar studien att dålig patientsäkerhet orsakades av stress och den 

psykosociala arbetsmiljön. Rutiner rörande säkerhet kan öka patientsäkerheten och 

vårdpersonalens välmående under normala stressnivåer. Vid höga stressnivåer eller 

nya situationer hjälpte dock inte rutiner. 

 

I en utredning som gjordes efter en olycka med dödlig utgång fastslogs flera 

organisatoriska brister (Statens Haverikommission, 2013). En patient flyttades från en 

intensivavdelning till annan avdelning på grund av platsbrist. Vid flyttandet och 

överrapportering av patient var vårdpersonal högt arbetsbelastade. Att patienten hade 

pacemaker inopererad blev inte konfigurerat i patientövervakningsutrustningen. På 

grund av detta larmades det inte när patienten fick hjärtstopp. Förutom att sjukhuset 

saknade ett systematiskt uppbyggt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet så 

fastslogs orsaker till olyckan ligga bland annat i bristande överrapportering och 

bristande rutiner; överrapporteringen skedde utan dokumenterad checklista eller rutin. 

Det saknades dessutom rutiner för överflyttning av patienter mellan avdelningar. Man 

såg även brister i hanteringen av patientövervakningsutrustningen.  

 

2.4 T-O 

I det här avsnittet beskrivs hur interaktioner mellan teknik och organisation har 

fungerat i olika vårdsammanhang. Medicinska IT-system kan både underlätta 

vårdprocesser och skapa merarbete.  

 

Journalsystem kan både underlätta arbete och kommunikation mellan avdelningar. 

Zadvinskis, Chipps och Yen (2014) skriver om blandade upplevelser om just detta. 

Tekniska hinder kunde låsa journalanteckningar för en viss patient vilket skapade 

irritation och avbrott i arbetsflöden. Däremot uppskattades tillgängligheten som det 

elektroniska journalsystemet erbjöd: sjuksköterskorna kunde se vad läkare skrev och 

vice versa. I en studie Nilsson (2014) rapporteras det att införandet av journalsystem 

har uppfattats som positivt vad gäller kommunikation mellan olika avdelningar då 

avdelningarna kommit varandra närmre. Å andra sidan hade den nya närheten 

avdelningar emellan visat att det fanns variationer i hur saker och ting utfördes på de 

olika avdelningarna. 

 

Nilsson (2014) visade i samma studie på hur införandet av ett nytt informationssystem 

i vården påverkat informella hierarkier mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 

Vidare visar Nilsson (2014) på att journalsystemet som infördes inte passade in med 

existerande arbetsrutiner för sjuksköterskorna, vilket innebar att tidigare rutiner inte 

längre fungerade. Detta skapade missmodighet hos sjuksköterskorna, vilket skapade 

ett ointresse för journalsystemet och ett motstånd mot att lära mer om det. 

 

Exempel på hur journalsystem har skapat extra rutiner, så kallade workarounds, 

återfinns i Friedman et al. (2014) som studerat sju primärvårdsinrättningar. Efter mer 

än 80 dagars observationer och 40 intervjuer har de kunnat visa på hur problem med 

journalsystemet lett till att vårdpersonalen skapat extra rutiner för att kunna lösa sina 

arbetsuppgifter. Problemen har legat i utformningen av journalsystemet. Exempel på 

problem med utformningen av journalsystem var: datafält för inmatning av 

patientinformation som var otillräckliga eller besvärligt lokaliserade i journalsystemet, 
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data från pappersremsor som skulle matas in i journalsystemet manuellt samt 

svårigheter att använda journalsystemets mallar för dokumentering för att beskriva 

komplexa sjukdomsfall. Extra rutiner för att komma runt dessa svagheter var manuell 

kontroll, verifiering av elektronisk data, manuell inmatning av data, 

dubbeldokumentering, samt ignorering av funktioner i journalsystemet. Författarna 

skiljer mellan temporära extra rutiner, som kan tillfälligt existera efter implementering 

av journalsystem eller uppgradering av befintligt, och sådana extra rutiner som blir en 

del av det vardagliga arbetet. De skiljer även på avsiktligt utförda extra rutiner och 

omedvetet utförda extra rutiner. De fann att de medvetna besluten ofta betydde 

mervärde för arbetsprocessen. Det som dock var vanligast förekommande var att 

vårdpersonal inte var medvetna om att de utförde extra rutiner. Även Staggers et al. 

(2015) beskriver hur extra rutiner har uppstått som en effekt av ett medicinskt IT-

system, i detta fall ett elektroniskt system för medicinering, och hur detta krävde mer 

kognitiva resurser från sjuksköterskorna.    
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3 Metod och genomförande 

Detta kapitel beskriver först teorier bakom de använda metoderna därefter finns en 

beskrivning av hur detta genomfördes. 

 

3.1 Typ av studie 

En kvalitativ fallstudie genomfördes genom en kombination av observationer, 

intervjuer och enkäter, alltså genom metodtriangulering (Justesen, Mik-Meyer & 

Andersson, 2011). Detta för att få flera olika perspektiv på arbetsprocessen. 

 

3.2 Urval 

Platsen Capio S:t Görans Sjukhus valdes på grund av redan upprättad kontakt med 

sjukhuset. Olika medicinska produkter och medicinska IT-system granskades och 

övervägdes innan valet av Cosmic gjordes. En starkt bidragande anledning var att 

Cosmic används i stor utsträckning av samtliga sjuksköterskor. En av de vanligaste 

arbetsprocesserna, där Cosmic användes, valdes efter att alternativen setts över. 

Sjuksköterskor tillfrågades om de hade möjlighet att delta i observationer och 

intervjuer genom uppsatta informationslappar på avdelningen, de blev även tillfrågade 

muntligen av en av biträdande vårdenhetschef. Skälen till varför just yrkeskategorin 

sjuksköterskor granskades var pragmatiska. Då en av rapportförfattarna hade 

kontakter genom arbetet med just sjuksköterskor underlättade detta att få deltagare till 

studien. 

 

3.3 Praktiskt utförande 

Datainsamlingen skedde i Stockholm på Capio S:t Görans Sjukhus under mars och 

april 2016. Observationer gjordes när Cosmic användes i kliniskt bruk. Anteckningar 

togs med papper och penna och renskrevs sedan digitalt. Skärmdumpar togs och 

intervjuer ljudinspelades.  

 

3.4 Metodteori 

3.4.1 MTO  

Det finns flera analysmetoder som används inom MTO men det står den som 

analyserar att fritt välja de metoder som anses lämpliga för tillfället. MTO kan ses 

som ett synsätt som ska hjälpa till att hitta bra frågor att ställa (Rollenhagen, 1995). 

Stor vikt läggs på dem som utför analysen och att de har gedigen erfarenhet inom 

relevant område. Detta återkommer i flera metodiker för uppgiftsanalys (Kirwan & 

Ainsworth, 1992). För att lyckas med en MTO-analys krävs ofta erfarenhet och 

förmåga att se i ett systemperspektiv.  

3.4.2 Deltagande observation 

Justesen, Mik-Meyer och Andersson (2011) beskriver att deltagande observation 

används när man vill samla in obearbetad kunskap om praktiken. Då kan djupare 

förståelse erhållas om det fenomen som studeras. En av fördelarna med metoden är att 
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interaktioner kan studeras medan de utspelar sig i sitt sammanhang. Man kan se saker 

som tas för givna och som därför inte skulle nämnas i en intervju. I en del studier 

används deltagande observation ungefär som en pilotstudie för att få mer kunskap om 

fenomenet som ska studeras för att sedan skapa en problemställning eller 

intervjufrågor. Enligt författarna är det viktigt att ta anteckningar under observationen 

eftersom det är lätt att glömma information om den inte antecknas. 

3.4.3 Uppgiftsanalys 

Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) är en nedbrytning av en process genom beskrivning 

av aktiviteter från mål till resultat (Figur 6). För att göra en analys behöver de 

aktiviteter, uppgifter, deluppgifter och planer som finns beskrivas (Wilson & Corlett, 

2004, s. 140-141). Därefter skapas en trädstruktur innehållande samtliga delar. 

Uppgiftsanalys används för att få förståelse för vad människor gör i arbetet (Wilson & 

Corlett, 2004). 

 

 

Figur 6. Ett exempel på hur en uppgiftsanalys kan se ut. Källa: Kirwan och Ainsworth 

(1992) 

3.4.4 Intervju 

Justesen, Mik-Meyer och Andersson (2011) beskriver att det finns flera 

intervjumetoder med olika struktureringsgrad: ostrukturerade, semistrukturerade och 

strukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer finns färdiga teman och några 

förutbestämda huvudfrågor men det finns även plats för att gå utanför ramarna med 

följdfrågor. Yin (2013) beskriver vikten av att ställa öppna frågor för att få deltagarna 

att beskriva med egna ord istället för att kunna svara med ett ord. Justesen, Mik-

Meyer och Andersson (2011) tipsar om att testa intervjufrågorna innan intervjuerna 

genomförs.  

3.4.5 Enkät 

Ejlertsson (2005) beskriver att en enkät är ett formulär med frågor där det finns 

förutbestämda svarsalternativ. En av fördelarna med enkäter är att respondenterna i 
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lugn och ro kan svara på frågorna och överväga svarsalternativen. Antalet frågor bör 

inte överstiga 40-50 stycken, detta för att de som svarar ska orka svara på alla frågor.  

 

3.5 Genomförande 

En specifik arbetsprocess, där journalsystemet används som verktyg, valdes först för 

att granskas närmre. Valet av just inskrivningsprocessen baserades på det som 

framkom i intervju med vårdenhetschefen: där det efterfrågades en vanligt 

förekommande och väl avgränsad arbetsprocess. Utifrån intervjun gjordes en skiss 

över arbetsprocessen. Rutiner relaterade till inskrivningsprocessen söktes fram i 

sjukhusets intranät, granskades och sammanfattades. 

 

I efterföljande steg genomfördes deltagande observationer med två sjuksköterskor. 

Förhoppningen var att få se hur inskrivningsprocessen går till. Under den deltagande 

observationen följdes de två sjuksköterskorna under en del av ett arbetspass (2-3 h) 

vid två separata tillfällen. Anteckningar fördes under observationerna och 

sammanställdes direkt efter utförd observation. Deltagande observation 

kompletterades sedan med kortare intervjuer med samma sjuksköterskor. De fick 

bland annat svara på frågorna “vad är målet med inskrivningsprocessen enligt dig?” 

och “vet du om det finns några skrivna rutiner som rör inskrivningsprocessen?”. Vid 

svar ja på den senare frågan ställdes följdfrågan “vet du var dessa skrivna rutiner 

finns?” 

 

Därefter kartlades processen med en hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) som baserades 

på observationerna. Arbetsprocessen bröts ned i aktiviteter, uppgifter och deluppgifter 

och sammanställdes visuellt. 

 

Utifrån frågeställningen togs intervjufrågor fram av rapportförfattarna, dessa 

utvecklades sedan utifrån observationerna och uppgiftsanalysen. En pilotintervju 

genomfördes för att testa frågorna, efteråt redigerades några av frågorna. Tre enskilda 

intervjuer genomfördes samt en intervju med två deltagare samtidigt. Dessa var 

ungefär 30 minuter vardera. Intervjuerna skedde vid överlämningen mellan två 

arbetspass. Intervjuerna ljudinspelades med en mobiltelefon och det som sas i 

intervjuerna transkriberades. Frågorna utvecklades efter varje intervju på grund av att 

några frågor inte förstods eller att frågorna inte var tillräckligt relevanta att ställa 

utifrån frågeställningen. Ett mejl skickades ut med kompletterande frågor efter 

genomförda intervjuer. 

 

Intervjufrågorna tillhörande de första fyra rubrikerna (rutiner, upplevelse, 

informationsplattform och Cosmic) ställdes till alla medan de kompletterande 

frågorna ställdes till några i intervjuerna medan andra fick svara på dessa via mejl 

efteråt. Nedan visas de teman av frågor som tagits upp under intervjuerna: 

Rutiner  

 Finns rutiner? 

 Hur får ni tag i rutiner? 

 Följs rutinerna? 

Upplevelse 

 Vad är er uppfattning/upplevelse av inskrivningsprocessen? 
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 Kan ni se vilka fördelar/nackdelar det finns med ett digitalt journalsystem? 

 Vilka förväntningar har ni på systemet? 

 Upplever ni att ni kan utföra bra vård? 

 Vad skulle ni göra ifall ni haft mer tid? 

 Hur ser den mentala arbetsbelastningen ut? Blir ni psykiskt trötta efter en 

arbetsdag? 

 Händer det att ni blir avbrutna mitt i en arbetsprocess? I så fall, hur ofta? Hur 

påverkas ni av det? 

 Finns det någon del av processen som skulle kunna förändras för att förenkla 

för er? 

Informationsplattform 

 Hur ofta använder du datorn vid inskrivningssamtalet? 

 När väljer du att använda den och varför? 

 Varför används inte datorn mer? 

Cosmic 

 Hjälper Cosmic dig i ditt arbete? På vilket sätt? 

 Används snabbkommandon i Cosmic, fördelar och nackdelar med dem?  

 Har ni haft andra journalsystem tidigare? I så fall hur funkade det i förhållande 

till detta? 

Är det någonting annat som ni vill berätta angående inskrivningsprocessen som vi inte 

pratat om? 

Kompletterande frågor  

 Information du skriver in i Cosmc vid inskrivningen, skriver du in det på något 

annat ställe också? 

 Hur upplevs möjligheten att påverka Cosmic?  

 Överensstämmer mallen för ankomstsamtal med hur det skrivs in i Cosmic? 

 

Under intervjuerna visades även aktiviteterna i uppgiftsanalysen för 

intervjudeltagarna för att kontrollera ifall den stämde. Efter att intervjuerna 

genomförts uppdaterades Cosmic till en ny version. 

 

Det som sagts i intervjuerna delades in i kategorierna M-T, M-O och T-O utifrån var 

de passade bäst in i de olika interaktionerna. Därefter sammanfattades och 

sammanställdes innehållet. 

 

En enkät skickades ut till alla sjuksköterskor på avdelningen, vilket vid tidpunkten var 

cirka 30 stycken. 13 sjuksköterskor svarade på enkäten. Sjuksköterskorna hade 

möjlighet att svara på enkäten både digitalt och i pappersform. De fick två veckor på 

sig att svara. Påminnelsemejl skickades ut efter en vecka samt en dag innan sista 

svarsdag. Enkäten bestod av 36 påståenden med möjlighet att svara på en ordinalskala 

mellan 1 - instämmer inte alls och 4 - instämmer helt. Alternativet “Vet ej” fanns inte 

med men det fanns möjlighet att hoppa över frågor. 

 

Enkäten bestod av nio stycken kategorier: Utrustning/dator på vagn, Rutiner, Meny, 

Knappar, Återkoppling/feedback i systemet, Textområdet med patientinformation, 

Listtyper, Flik och Övrigt. Några av påståendena var: 
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 Utan större ansträngning kan jag ändra position på skärmen för att undvika 

skärmblänk 

 Jag tycker att de skrivna rutinerna stämmer överens med hur jag gör när jag 

gör en inskrivning 

 Menyrubriker överensstämmer med dess innehåll 

 Namnet på knappar överensstämmer med den faktiska funktionen 

 Det är enkelt att söka i journalsystemet 

 Textområdet med patientinformation är tydligt skiljt från annat i systemet 

(exempelvis menyer) 

 Det markerade objektet i en lista skiljer sig på ett tydligt sätt från andra objekt 

 Formen och placeringen av flikar är väl synlig 

 Ikoner är familjära/välkända 

Hela enkäten finns i Bilaga 2. 

 

Enkätsvaren sammanställdes genom att svaren ställdes upp i ett dokument. 

Alternativen 1 (instämmer inte alls) och 2 tolkades gemensamt som ”Inte nöjd” och 

alternativen 3 och 4 (instämmer helt) tolkades gemensamt som ”Nöjd”. Antalet nöjda 

sammanställdes på varje fråga, exempelvis “3 av 13 var nöjda”. Utefter denna 

information skrevs kommentarer till varje frågekategori, utifrån rubrikerna i enkäten. 

 

För att svara på delfrågan “Hur väl Cosmic fungerar som arbetsverktyg?” användes 

Eklunds modell som analysmetod. Uppgiftsanalys, sammanställning av intervjuer och 

enkäter kategoriserades utifrån MTO-interaktioner och utifrån detta kunde ett resultat 

redovisas. Rollenhagens modell användes för att besvara delfrågan “Vilka styrkor och 

svagheter finns det i sjuksköterskors arbetsprocess i interaktion med ett journalsystem 

på en vårdavdelning?”. Styrkor och svagheter i arbetsprocessen definierades som 

barriärer enligt modellen. Kategoriseringen av insamlad data enligt MTO-kategorier 

användes för att identifiera befintliga barriärer. Förbättringsåtgärder föreslogs utifrån 

det sammanställda resultatet från uppgiftsanalys, intervjuer, sammanställningar och 

barriäranalys. Den totala utvärderingen som gjorts består av en sammanvägning av 

sjuksköterskornas upplevelse, rapportförfattarnas observationer samt sköterskornas 

svar. 

 

3.6 Sekretess och etik 

Sjuksköterskorna fick information om att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

(Bilaga 7 Information till deltagare) eller säga till ifall de vill att någonting inte ska tas 

med. Deltagarna informerades om att redovisningen av resultat kommer att 

presenteras så att inga personuppgifter nämns i rapport eller redovisning. Det innebär 

att informationen kodas och därmed anonymiserar samtliga deltagare från början.  

 

Avtal om sekretess gentemot patienterna är påskrivet av rapportförfattarna (Bilaga 1 

Sekretessavta). Skriftligt tillstånd att använda sjukhusets namn i och bilder från 

vårdavdelningen i rapporten har getts från informationsavdelningen respektive 

vårdenhetschef för berörd avdelning. 
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4 Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisas funna resultat. Resultatet bygger på utförda observationer, 

intervjuer samt granskning av dokument. Dessa har kategoriserats och analyserats och 

presenteras under respektive rubrik utifrån ställda delfrågor. 

4.1 Beskrivning av sjuksköterskors arbetsprocess vid 

inskrivning 

Inskrivningsprocessen är definierad som den process som utförs av sjuksköterskor för 

att skriva in en patient på en avdelning. Målet för inskrivningsprocessen är definierad 

(Figur 7). I processen ingår fem aktiviteter. Dessa aktiviteter består i sig av ett antal 

uppgifter och deluppgifter som alla utförs av den sjuksköterska som har blivit tilldelad 

att utföra inskrivningen. Målet med inskrivningen enligt sjuksköterskorna är att samla 

in så mycket information som möjligt om patientens sjukdomsbild och vårdbehov för 

att kunna ge god vård. 

 

 

Figur 7. Schematisk bild av inskrivningsprocessen. 

 

Vårdpersonalen jobbar i vårdlag på avdelningen. Ett vårdlag består av en eller två 

sjuksköterskor och en undersköterska och dessa tar tillsammans hand om fyra 

patienter. 

 

Den första av de fem aktiviteterna är då information tas emot om inkommande 

patient. Denna information tas emot på avdelningen via telefon och en 

överrapportering från akutmottagningen sker. Det kan göras antingen av en 

koordinator under dagtid eller av de andra sjuksköterskorna på avdelningen under 

nattetid. Som stöd vid överrapporteringen har sjuksköterskan en så kallad SBAR-mall. 

SBAR står för Status, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation (Bilaga 4). 

Efter överrapporteringen blir en sjuksköterska tilldelad inskrivningen och 

avdelningens översiktstavla uppdateras med information om den inkommande 

patienten. På översiktstavlan finns information om i vilka bäddar och rum det finns 

patienter i och vårdtyngd för varje patient. 
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När patienten anländer till avdelningen tas denne emot av tilldelad sjuksköterska. På 

det rapportblad som varje sjuksköterska vanligtvis har utskrivet antecknas information 

om den inkommande patienten. Rapportbladet är utskrivet från en vy i Cosmic med 

enhetsöversikt. I denna vy får ingen detaljinformation om patienten synas. För att 

skriva information i enhetsöversikten behöver sjuksköterskorna därför skriva ut ett 

rapportblad som de kan göra anteckningar på. Dessa skrivs sedan in i Cosmic under 

respektive patient. När patienten har blivit tilldelad sängplats och befinner sig på sal 

har sjuksköterskan ett ankomstsamtal med patienten. Under ankomstsamtalet upptas 

patientens anamnes och status. Anamnes är ett ord för patientens sjukdomshistoria 

och inbegriper bland annat livssituation, ärftliga sjukdomar i familjen och tidigare 

sjukdomar (Öberg & Lindén, 2006). Som stöd för detta samtal har sjuksköterskan en 

mall: mallen för ankomstsamtal (Bilaga 5). När ankomstsamtalet är utfört skrivs 

informationen in i Cosmic. Efteråt sätts medföljande dokumentation in i en pärm som 

innehåller övrig patientinformation som inte finns digitalt, exempelvis den 

pappersjournal som akutmottagningen har fyllt i. Efter att patienten lämnat 

avdelningen skannas dessa dokument. Detta görs av sjukhusets avdelning för 

arkivering in till ett multimediaarkiv som är kopplat till Cosmic och respektive 

patient. Hela processen finns sammanställd i Figur 8. 

 

 

 

Figur 8. Resultat från hierarkisk uppgiftsanalys. Ssk står för sjuksköterska och usk för 

undersköterska. 

Sjuksköterskorna har även möjlighet att skriva information i Cosmic direkt under 

ankomstsamtalen genom att använda en bärbar dator som är placerad på en vagn. Det 

finns fyra stycken datorvagnar på avdelningen i två olika modeller. Den lite mindre 

datorvagnen har måtten:  

 höjd 1,04 m 

 djup 0,55 m 

 bredd 0,56 m.  

Den lite större datorvagnen har måtten:  

 höjd 1,06 m 

 djup 0,56 m 

 bredd 0,50 + 0,29 m. De extra 0,29 är en extra arbetsyta som kan fällas ned. 
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Vagnen har låsta skåp samt en yta att ha datorn på (Figur 9). 

 

 

Figur 9. Sjuksköterska vid datorvagn. 

 

Inskrivningsprocessen från muntlig överlämning (steg 1.2) till att dokumentation 

sattes in i patientpärmen (Figur 10) och därmed ansågs avslutad (steg 5, Figur 8) tog 

ungefär två timmar. 

 

 

Figur 10. Patientpärmar. 

4.1.1 Skrivna rutiner på avdelningen 

I flera av avdelningens skrivna rutiner finns att läsa om inskrivningen (Bilaga 6 

Rutiner) Den första som rör inskrivningen är i arbetsbeskrivningen för koordinator på 

avdelningen. Det är den sjuksköterska som har koordinatoruppgifter som har till 

uppgift att svara i avdelningstelefonen. Till avdelningstelefonen kan det komma 

samtal om inkommande patienter. Samma sjuksköterska tar rapport på patienten och 

meddelar därefter vårdlaget om att ny patient är på väg till avdelningen. 

 

I arbetsbeskrivningen för sjuksköterskor på den aktuella avdelningen står att det är 

passansvarig sjuksköterska som ska ta samtal om inkommande patient, och notera på 

översiktstavlan om vilken sängplats som reserverats för patienten. I samma 

arbetsbeskrivning står det att sjuksköterskan är ansvarig för att hålla ett 

ankomstsamtal samt se till att skriva in patient och relevant information i Cosmic.  
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I arbetsbeskrivning för passansvarig sjuksköterska står det beskrivet att det är den 

sjuksköterska som har längst erfarenhet och är i tjänst som ska tjänstgöra som 

passansvarig. Dennes uppgifter är bland annat att uppdatera översiktstavlan och svara 

i intagningstelefonen. Passansvarig sjuksköterska fördelar sedan inkommande patient 

till vårdlag. En skriftlig rutin som täckte hela inskrivningsprocessen och med 

ansvarsfördelning kunde inte hittas.  

 

4.2 Hur väl Cosmic fungerar som arbetsverktyg 

Hur väl Cosmic fungerar som arbetsverktyg beskrivs under denna rubrik genom en 

sammanvägning av sjuksköterskornas upplevelser kring inskrivningsprocessen; 

genom observationer, intervjusvar och enkätsvar. Först presenteras en 

sammanställning av intervjuer och enkätsvar angående hur sjuksköterskorna uppfattar 

hårdvaran som visar Cosmic, därefter deras upplevelse av navigering och funktioner i 

Cosmic. Sist kommer en sammanställning över hur sjuksköterskor upplever 

avdelningens skrivna rutiner. 

4.2.1 M-T: upplevelser av Cosmic, dator och datorvagn 

13 av 30 sjuksköterskor svarade på enkäten om deras upplevelse av utrustning, 

Cosmic och rutiner rörande inskrivningsprocessen. Hela enkätresultatet finns 

sammanställt i Bilaga 2. Deltagarna i intervjuerna har jobbat på avdelningen mellan 

en månad och sju år. Nedan följer en sammanställning av enkätsvar och intervjuer. 

Hela sammanställningen från intervjuerna finns i Bilaga 3 Intervjusammanställning. 

Dator/utrustning: 

Att använda Cosmic från en bärbar dator på en vagn var sällan förekommande. En 

vana fanns att använda papper (mall för ankomstsamtal) vid inskrivningen. 

Datorvagnarna upplevdes ta stor plats inne på patientsalar och man var tveksam till 

hur pass hygieniskt det var att ha datorn nära patienter.  

 

Dom är oftast så klumpiga, dom tar mycket plats, dom står på 

vagnar, jag tror dom står på dom gamla medicinvagnarna. 

Hade dom varit mindre så hade dom kanske varit smidigare. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

 

Dessutom värderade man kommunikationen med patienterna: det upplevdes 

nonchalant att skriva i Cosmic på en bärbar dator under ankomstsamtalet.  

 

Det är mer stelt när du har med datorn. Du skriver och 

kopplar bort från patienten, är inte lika uppmärksam. … 

Skriver du på papper så skriver du och så pratar du på hela 

tiden. Kommunikationen mellan personal och patient blir inte 

på samma sätt. Du kan nästan få ut mer information tror jag 

om man sitter öga mot öga.   

– sjuksköterska på avdelningen  

 

Det upplevdes att flera steg tillkom när dator användes i stället för pappersmall. 
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Sen är det ju ett dubbelarbete, först ska du skriva ned det på 

ett papper, och samma sak. Det kan man ju göra, ta med sig 

datorn in direkt och dokumentera samtidigt som man pratar 

med patienten.   

– sjuksköterska på avdelningen  

 

En uttalad anledning till att använda datorn vid inskrivningen var för att spara tid: 

 

... Eller om man helt enkelt av tidspress för det blir som sagt 

två moment om man ska skriva på papper först och sen sätta 

sig. Så jag kan välja utifrån det också, om jag har 

jättebråttom, jag måste bara få in dom här liksom. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

 

Det fanns även andra uppfattningar om tidsaspekten, att det tar längre tid att skriva 

direkt i datorn: 

 

Det tar tid för mig att göra alla (5 steg) stegen och skriva in 

det direkt, istället för att bara hämta ett papper, skriva ned 

allt och skriva in det när jag har tid. Det är väl i och för sig 

ett steg mer men då kan man välja när man skriver in det i 

datorn.   

– sjuksköterska på avdelningen  

 

Då mallen för ankomstsamtal användes tillkom ett moment då den antecknade 

informationen skulle överföras av en sjuksköterska till Cosmic. 

Drift 

Det förekom frekventa driftstörningar i Cosmic då programmet var låst och inte kunde 

användas. 

 

… det händer relativt ofta tycker jag med tanke på att jag 

har jobbat så kort tid att korten hänger sig, att det hänger 

sig eller att COSMIC, i morse hängde sig COSMIC så jag 

kunde inte trycka på något … 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

Navigering i Cosmic 

Menyerna i Cosmic upplevdes vara tydliga och ha god överensstämmelse med 

innehållet. Det går att få en överblick över patienterna i Cosmic. Även de olika 

knapparna upplevdes representera innehållet. Det upplevs delvis otydligt vem som 

skrivit in informationen i Cosmic. Ikoner, textstorlek och färger upplevdes otydligt 

medan textområdet upplevdes som väl avskilt från menyer. Menyrubriker tycktes 

överensstämma med innehållet och rullister tycktes tydliga och överensstämmande 

med innehåll. Man tyckte sig få feedback på utförda val i Cosmic. Det upplevdes inte 

konsekvent att liknande funktionalitet fungerade olika i olika delar i Cosmic.  
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För det första att det är väldigt många kolumner som 

man inte använder, sen till exempel har vi en kolumn där 

det bara är sjuksköterskeanteckningar och då är det, det 

senast man har skrivit är längst ned, medans går man in 

på läkarens totaljournal då är det senaste högst upp. Och 

det är också så här: varför (låter frustrerad)? Såna saker 

jag störde mig jättemycket på när jag började med 

COSMIC, som man vänjer sig vid. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

 

För att hitta i Cosmic tyckte man sig behöva “klicka runt” mycket för att hitta det man 

söker. Att lära sig använda Cosmic upplevdes som en tröskel men att när inlärningen 

väl var gjord så upplevdes det inte svårt att använda Cosmic. I jämförelse med 

annat/motsvarande journalsystem upplevdes Cosmic kräva mer klickande för att hitta 

det man söker och rubrikerna mindre konsekventa.  

 

Det är väldigt många klick, det är inte alltid helt självklart 

var man ska klicka. Det är lite intressant, jag har haft 

några inskolningar och lite studenter, där jag har tittat lite 

grann på, om jag säger att ‘ja och så ska du göra en 

anteckning nu’, det är inte helt självklart vart man 

klickar och det är inte helt självklart att man ska öppna 

vårdåtagande och klicka på en liten knapp nere i högra 

hörnet där det står ‘ny journalanteckning’ utan det finns 

andra knappar som det står ‘ny anteckning’ på som man 

gärna klickar på men där ska man inte klicka, det är inte 

rätt. Jag tycker det är ganska många sånna klick som man 

måste lära sig så det kanske inte är helt självklart. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

Funktioner i Cosmic 

Kortkommandon finns i en bemärkelse, nämligen som förbestämda koder för vissa 

betydelser, dessa kommandon används i begränsad utsträckning. Personliga 

kortkommandon saknas vilket innebär att det upplevs tidskrävande att skriva text. 

Bland de som använt annat journalsystem (exempelvis TakeCare) där personliga 

kortkommandon har varit möjliga har detta upplevts som en stor brist i Cosmic. 

 

Det som jag saknar är att i TakeCare kunde man själv 

lägga in kortkommandon, det kan man inte i COSMIC. 

Det spar så mycket arbetstid när man kan göra dem själv. 

Du kan exempelvis lägga till en mening som du använder 

ofta. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

 

Det uttrycktes en saknad av vissa funktioner, till exempel en att-göra-lista.   
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... Ja, att hade det varit en att göra lista i samband med 

inskrivningen så hade det kanske varit tydligare skriftligt 

vad som behöver göras annars är det mer 

överrapportering till nästa person. Nånstans där man kan 

skriva vad planen är, bättre. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

Översiktstavlan 

Tavlan används för att skapa sig en snabb överblick över beläggningen på 

avdelningen. Den kan också användas när alla datorer kring 

sjuksköterskeexpeditionen är upptagna. Så när som på en sak, finns motsvarande 

information i en funktion i Cosmic som heter platsöversikt. Det som finns på 

översiktstavlan men inte i Cosmic är information om vårdtyngd. Vårdtyngd är en 

siffra som visar hur mycket vård en patient tros behöva. 

4.2.2 M-O: Rutiner/lathundar 

De flesta tillfrågade vet att det finns skrivna rutiner rörande inskrivningen och hur 

man hittar dem. Däremot är det olika huruvida man tar hjälp av dem vid behov eller 

inte. Vanligast är att man frågar en kollega vid frågor. Mallarna som används upplevs 

vara utformade på ett sådant sätt som överensstämmer med hur inskrivningen utförs. 

Det finns vissa luckor i hur mallarna är utformade, erfarenhet täcker dock upp för 

dessa luckor.  

 

Det är vanligt att man blir avbruten under en inskrivning. När man har blivit avbruten 

och ska återgå till inskrivningen upplevs pappersmallen för inskrivning hjälpa för att 

se hur långt man har kommit i inskrivningsprocessen. Introduktion på avdelningen 

och hur man gör en inskrivning lärs ut muntligt. Den sjuksköterska som ska 

introduceras på avdelningen har en mer erfaren sjuksköterska som handledare under 

de första veckorna. Det upplevs finnas goda möjligheter att påverka Cosmic genom de 

rutiner som finns på avdelningen för förbättringsförslag.  

 

Ja, ja absolut. Det är dom här lean-lapparna. Så är det 

rutiner som inte funkar så skriver vi en förbättringslapp 

och så ändrar vi om. Det är samma sak som vi haft med 

vårdtyngdsmätningen, det är också vi som sa att vi skulle 

behöva ha att fördela vårdtyngden mer. Vi påverkar ju 

absolut på alla möjliga fronter. Därför har vi satt upp den 

här lappen om vad vi behöver ändra på för att det ska bli 

bättre. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

4.2.3 T-O: Kommunikation och mallar 

Det sker vissa missar i kommunikation mellan andra avdelningar: begränsad 

information rörande planerad vård och tidsangivelse vid överrapportering. 

 



Resultat och analys 

27 

Jag har en känsla av att vi får ett samtal från akuten där 

de säger att de ska lägga upp en patient snarare än att 

fråga om de kan lägga upp en patient. Det tror jag är en 

vanlig uppfattning hos oss sköterskor. En uppläggning av 

en patient bör alltid ske i dialog med avdelningen. 

  

– sjuksköterska på avdelningen  

 

Mallarna som används upplevs vara utformade på ett sådant sätt som överensstämmer 

med hur inskrivningen utförs. Mallen stämmer även överens med hur inskrivningsvyn 

ser ut i Cosmic. Dubbla budskap framkom huruvida det förekommer 

dubbeldokumentation eller inte.  

4.2.4 Deltagande observationer 

Den mentala arbetsbelastningen upplevdes som hög när sjuksköterskorna använder 

Cosmic jämfört med andra arbetsuppgifter de utför. Sjuksköterskorna själva uttrycker 

att de är stresståliga och de verkade inte heller stressade eftersom de utförde arbetet 

lugnt och metodiskt och verkade vana med situationen. De tycktes ha neutrala 

attityder mot Cosmic, även om det för vissa skedde en del felklickade. 

Sjuksköterskorna tycktes fokuserade när de använde Cosmic men det tog inte allt för 

stor del av deras uppmärksamhet. Däremot verkade det svårt att hitta i Cosmic. Det 

tycktes vara tillräckligt användarvänligt. Som arbetsverktyg observerades Cosmic för 

det mesta fungera tillräckligt bra för sjuksköterskornas behov men ibland får de leta i 

systemet för att hitta rätt rubrik. Sjuksköterskorna verkar följa de skriftliga rutiner 

som finns om inskrivningen. 

 

4.3 Beskrivning av processen enligt MTO-modell 

Teknik har i studien definierats som Cosmic, SBAR-rapport, mall för ankomstsamtal, 

översiktstavla och rapportblad. Människa är sjuksköterska och organisation är 

definierad som skriftliga och informella rutiner.  

 

För att tydligare kartlägga vilka interaktioner som sker mellan människa, teknik och 

organisation visas följande kategorier: 

 MM - interaktion mellan människa och människa. Det kan vara sjuksköterskor 

emellan men även mellan sjuksköterska och läkare.  

 MT- interaktion mellan människa och teknik. Sjuksköterskors användning 

Cosmic och andra tekniska hjälpmedel som översiktstavlan och pappersmallar. 

 MO - interaktion mellan människa och organisation. Hur sjuksköterskor 

upplever att skrivna rutiner inverkar på deras arbetsprocess och vad informella 

rutiner har för betydelse. 

 M - Mänsklig aktivitet utan interaktion. Sjuksköterskor utför arbetsuppgifter 

utan direkt relation till skrivna rutiner eller Cosmic.  

 c - visar att Cosmic används 

Interaktionerna i de olika delarna i processen visualiseras i Figur 11.  

 

I Figur 11 kan utläsas att i 6 av 27 uppgifter har sjuksköterskan direkt kontakt med 

Cosmic. Flera uppgifter innan dess är förberedelser för att föra in information i 
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journalsystemet. Åtta stycken är M och åtta stycken M-T. Pappersmallar och 

stödpapper är här betraktat som T (kognitiv artefakt) för att visa vilka hjälpmedel 

personalen använder sig av.   

 

 

Figur 11. Kategoriserade interaktioner mellan komponenterna M, T och O. 

 

4.4 Styrkor och svagheter i sjuksköterskors 

arbetsprocess i samverkan med ett journalsystem på 

en vårdavdelning 

 

I detta kapitel presenteras identifierade styrkor och svagheter i sjuksköterskors 

arbetsprocess. Styrkor har definierats som närvaron av en skyddsbarriär medan 

avsaknad av barriärer har betraktats som svagheter.  

 

Styrkorna som setts är framförallt människan som trots de fel och brister som finns 

lyckas arbeta på ett bra sätt och bygger över dessa på ett smidigt sätt. De brister som 

kommit fram rör främst att det inte finns en skriftlig rutin över hela processen samt en 

del mindre funktionsbrister i Cosmic. 

4.4.1 Rollenhagens strukturmodell 

Styrkor och svagheter visas med hjälp av en MTO-analys utifrån Rollenhagens 

modell, barriäranalys. Utifrån Rollenhagens modell har barriärer i sjuksköterskornas 

arbetsprocess analyserats. De befintliga barriärer som identifierats är av förebyggande 

karaktär, det vill säga att de förhindrar fel eller misstag att inträffar.  

 

Befintliga barriärer mot: 

 ID-förväxling 

 Informationsförlust - mallar 

 Informationsförlust - Cosmic 

 Informationsförlust - standardiserat arbete 
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Avsaknad av barriärer mot: 

 Smittspridning via datorvagnarna 

 Missade arbetsuppgifter  

 Uttröttande/repetitivt arbete  

 Informationsförlust - bristande skrivna rutiner 

 Att inskrivningsprocessen blir avbruten 

 

Vad gäller befintliga barriärer har både mänskliga, tekniska och rutinmässiga barriärer 

identifierats. Sjuksköterskan kontrollerar patientens ID när denne anländer till 

avdelningen genom att fråga efter ID och jämför sedan detta med det ID som angavs 

vid SBAR-rapporteringen. På så vis fungerar sjuksköterskans kontroll av ID-band 

som en barriär mot ID-förväxling av patienter. De mallar som finns till stöd för 

överrapportering och ankomstsamtal fungerar som organisatoriska barriärer för att 

hindra förlust av information. Då mallarna har rubriker för de områden som ingår i 

överrapporteringen är det ett stöd för att få med all nödvändig information. Mallarna 

ser även till att alla som använder dem för överrapportering och ankomstsamtal får 

med samma information. Cosmic har identifierats som en barriär för att förhindra 

informationsförlust då patientinformation finns lagrad i Cosmic. Den har även 

identifierats som en barriär mot att information hålls isolerad. Detta genom att den 

information som skrivs in i Cosmic finns tillgänglig för de sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare som behöver tillgång till patientinformationen. Det 

standardiserade arbetet, som är ett resultat av inskolningen, är identifierad som en 

barriär mot informationsförlust. Förlust av information skulle kunna uppstå då icke 

standardiserat arbete skulle kunna innebära att sjuksköterskor gör 

inskrivningsprocessen olika från gång till gång, eller att olika sjuksköterskor frågar 

patienter olika saker.  

 

Det har identifierats avsaknad av barriärer; en av dem är avsaknad av en barriär mot 

smittspridning via datorvagnarna. Sjuksköterskorna har uppgett att de inte kan göra 

rent dessa i tillräcklig utsträckning vilket innebär att smitta skulle kunna överföras 

mellan patienter via datorvagnen. En barriär för att se till att inga arbetsuppgifter 

missas att utföras saknas. Önskemål om en att-göra-lista uttrycktes från 

sjuksköterskor. En sådan funktion skulle kunna hindra att arbetsuppgifter missas. Den 

skulle även avlasta sjuksköterskorna från att behöva komma ihåg detta själva. 

Avsaknad av en barriär för att förhindra repetitiva arbetsuppgifter identifierades. Flera 

sjuksköterskor skriver meningar och formuleringar som är vanligt förekommande, då 

skulle utvecklade kortkommandon kunna förhindra uttröttning på grund av repetitivt 

arbete. Brist på skriven rutin som täcker hela inskrivningsprocessen är en avsaknad av 

en barriär för informationsförlust. En rutin som täcker hela inskrivningsprocessen 

skulle kunna förhindra att sjuksköterskor gör inskrivningen på olika sätt och därmed 

förhindra en risk att all information inte kommer fram under inskrivningsprocessen. 

En barriär för att förhindra att sjuksköterskorna blir avbrutna i inskrivningsprocessen 

saknas. 

 

Interaktioner sker mellan människa och organisation, mellan människa och teknik 

samt mellan teknik och organisation (Figur 12). I centrum finns processen med 

tillhörande aktiviteter och uppgifter. Journalsystemet håller information och gör den 

tillgänglig för alla som behöver och får ha tillgång till den. De flesta interaktionerna i 

sammanställningen av allt insamlat material går till Människan. 
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Figur 12. Vår tolkning av Eklunds modell. 

4.4.2 M-T (sammanställning av all data) 

 Laptop används i begränsad utsträckning vid ankomstsamtalet eftersom 

sjuksköterskorna anser att det är respektlöst att ha datorn framför patienterna.  

 Tekniken är inte tillgänglig hela tiden eftersom datorn och Cosmic ibland låser 

sig.  

 Sjuksköterskorna upplever att datorvagnen är klumpig och ohygienisk. 

 Tavlan ger en bra översikt men sjuksköterskorna behöver skriva informationen 

både på översiktstavlan och i Cosmic.  

 Det finns inget Övrigt-fält i Cosmic där man kan skriva sådant i inskrivningen 

som inte passar in under någon annan rubrik. Personal saknar funktioner i 

journalsystem. Funktioner som är definierade för att göra journalsystemet 

ändamålsenligt.  

 Upplevs som mycket klick i Cosmic. 

 Navigeringen upplevs överlag fungera bra.  

 Vissa funktioner saknas (att-göra-lista). 

 Cosmic upplevs svårt att lära sig men inte svårt när man har lärt sig. 

 SBAR är ett bra hjälpmedel. 

 Brist att det är mycket muntlig rapportering med sådant som borde skrivas in i 

Cosmic. 

 Pärm håller patientinformation som inte finns i Cosmic 
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4.4.3 M-O (sammanställning av all data) 

 Det tar mycket tid att skriva in och ut patienter och journalanteckna. 

Sjuksköterskorna har inte tid att skriva så mycket (journalanteckning) som 

dem skulle vilja. 

 Det finns skrivna rutiner för inskrivning men inte för hela vår definition av 

inskrivningsprocessen utan för delar utav den. 

 Det finns ingen bestämd ordning för momenten som görs vid en inskrivning. 

 Oskrivna rutiner förs vidare mellan människor. Mallen är en hjälp för 

sjuksköterskorna att få med det viktigaste. Överföring mellan människor sker 

även vid frågetecken i rutiner. 

 Mallarna är bra stöd som används ofta. 

 De blir ofta avbrutna av telefon, personal eller patienter. 

4.4.4 T-O (sammanställning av all data) 

 SBAR - det är ett sätt att standardisera arbetet. 

 Det sker dubbelarbete eftersom de skriver samma saker i mallen och Cosmic. 

 Det sker en del missar i kommunikation mellan avdelningar 

 Mallar stödjer inskrivningsprocessen samt inskrivningsvyn i Cosmic. 

 Tillåtande kultur för förbättringsförslag 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras redovisade resultat och hur dessa förhåller sig till den 

teoretiska referensram som använts. Det redovisade resultatet utvärderas utifrån 

formulerade frågeställningar och syfte. 

 

Denna studie har fördel att lyfta insikter om MTO-interaktioner i ett 

vårdsammanhang, en ansats som inte är gjord i så stor utsträckning men som kan ge 

färskt perspektiv på en bransch som är beroende av både välfungerande teknik som 

organisation. De MTO-analyser som har utförts har gett ett underlag för framtida 

förbättringsarbete. Enligt studiens syfte: 

 

“Syftet med studien är att utvärdera hur sjuksköterskornas arbetsprocess vid 

inskrivning av patienter fungerar. Utvärderingen görs genom att se hur väl 

interaktionerna mellan Cosmic, sjuksköterskor och organisationens skrivna rutiner 

fungerar. Utvärderingen utförs genom att den specifika arbetsprocessen där Cosmic 

används kartläggs.” 

 

har ett resultat visats som pekar på att människan är sammanhållande i 

inskrivningsprocessen med stöd organisationens oskrivna rutiner. Likt Cook et al. 

(2000) i sin studie lyfter vårdpersonalens brobyggande har resultatet visat att där 

teknik och organisation har vissa brister är det människan som är den 

sammanbindande kraften som får inskrivningsprocessen att fungera. Det betyder dock 

inte att människan ensam kan göra processen - de arbetsredskap som finns att tillgå är 

nödvändiga. Men det är värt att poängtera att om arbetsredskapen i sig är en börda för 

de som använder det, får det en negativ inverkan på arbetsprocessen i form av 

överbelastade sjuksköterskor och risk för förlorad patientinformation. 

5.1.1 Beskrivning av sjuksköterskors arbetsprocess vid inskrivning 

Innan datainsamlingen påbörjades antogs det att den betydande tekniken som 

användes vid inskrivningsprocessen var enbart Cosmic. Vid observation och 

intervjuer framkom det dock att flera viktiga arbetsredskap användes: SBAR-rapport, 

mall för inskrivningen och tavlan för patientöversikt. Dessa tre är alla komplement till 

Cosmic. Dessa komplement är viktiga då viss funktionalitet i Cosmic saknades och 

hårdvaran inte var optimalt utformad för ett användande nära patienten, där 

ankomstsamtalet sker. 

 

Att använda Cosmic på bärbar dator var inte det mest optimala valet vid 

ankomstsamtalet, mallen för ankomstsamtalet var en viktig stödfunktion. Mallen för 

ankomstsamtalet var det som hjälpte vårdpersonalen att hålla information från det att 

ankomstsamtalet hölls tills dess att informationen skrivits in i Cosmic. Översiktstavlan 

användes som komplement för en snabb översikt över beläggningen på avdelningen. 

Samma översiktsfunktion finns i Cosmic, sånär som på ett mätetal. SBAR-rapporten 

var viktig vid muntlig överrapportering då Cosmic användes knapphändigt för 

överföring av information mellan avdelningar.  
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Ett exempel på att Cosmic inte var det optimala valet vid ankomstsamtalet var att 

vagnen med bärbar dator var för otymplig för sjuksköterskorna att använda på trånga 

patientsalar där ankomstsamtalen hölls. Det förekom frekventa driftstörningar vilket 

skapade irritation hos sjuksköterskorna.   

 

Det finns flera skriftliga rutiner för inskrivningen (Bilaga 6 Rutiner), däremot ingen 

rutin som behandlar hela inskrivningsprocessen. De rutiner som finns är uppdelade i 

mindre arbetsuppgifter och det finns vissa luckor där det finns möjlighet för egen 

tolkning om man bara läser rutinerna. En brist är att det inte finns en rutin för vilken 

ordning momenten i inskrivningen ska ske.  

 

Det sättet sjuksköterskor lärde sig inskrivningsprocessen på var huvudsakligen genom 

en muntlig presentation av rutinerna av en mer erfaren kollega. På så sätt överförs 

rutinerna muntligt sjuksköterskor emellan. Likadant ifall frågor uppstod vid 

inskrivningen var det vanligast att fråga en kollega om råd, hellre än att gå till de 

skriftliga rutinerna. Muntligt överförda rutiner fungerade bra, speciellt då det finns ett 

antal pappersmallar som stödjer dem. Detta märktes då alla intervjudeltagarna angav 

snarlika mål för inskrivningsprocessen, trots att motsvarande information var 

bristfälligt beskriven i de skriftliga rutinerna. Eklöf, Törner och Pousette (2014) 

bekräftar att det är viktigt att alla gör på ett liknande sätt eftersom det påverkar 

patientsäkerheten.  

 

Muntligt överförda rutiner skulle dock kunna utgöra en risk då en tydlig förankring 

saknas i skriftliga rutiner: tänk dig ungefär som viskleken. Ifall en sjuksköterska lär ut 

en aning avvikande arbetsprocess till en ny sjuksköterska, som i sin tur lär vidare med 

nya variationer skulle detta kunna leda till ett icke standardiserat arbete. 

5.1.2 Hur väl Cosmic fungerar som arbetsverktyg 

Vårt första intryck av Cosmic vid observationerna var att det var plottrigt och innehöll 

mycket information på samma ställe. Trots detta är sjuksköterskorna överlag nöjda 

med Cosmic som arbetsredskap. Cosmics kvalité som arbetsredskap utgår från 

inskrivningsprocessens mål och definieras som en sammanvägning av 

sjuksköterskornas upplevelse och våra observationer och bedömningar.  

 

Målet med inskrivningsprocessen som sjuksköterskorna själva beskrivit det är att få 

en bred bild av patientens sjukdomsbild och vårdbehov för att kunna planera god 

vård. Cosmics uppgift kan då ses som en bank med patientinformation åt 

sjuksköterskor för att sedan göra den tillgänglig för all vårdpersonal som jobbar med 

patienten. Inskrivning av information bör ske utan större ansträngningar eller besvär 

för användaren. Det vill säga Cosmic bör vara användarvänligt för att minska 

sjuksköterskors kognitiva belastning och öka patientsäkerhet (Lin et al., 2016; 

Staggers et al., 2015). 

 

Även tillgängligheten är avgörande för Cosmics kvalitet som arbetsredskap: 

tillgängligheten beror av att både hårdvara (dator) och mjukvara (systemet) fungerar. 

Eftersom Cosmic frekvent låser sig och gör informationen otillgänglig och att 

tillskrivning av ny information inte är möjlig gör detta Cosmic till ett mindre bra 

arbetsredskap. Det går i linje med Zadvinskis, Chipps och Yen’s (2014) studie där 

låsta journalanteckningar skapade irritation och avbrott i arbetsflöden. Det skulle inte 
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fungera att använda ett digitalt system ifall det inte var tillgängligt för vårdpersonalen 

då informationen behövs.  

 

Även inloggningen i Cosmic har inverkan på tillgängligheten: det tar lång tid för 

sjuksköterskorna att logga in och de gånger någonting inte fungerar kan lång tid gå till 

att kontakta support. Även enligt UsersAward (2011) är de vanligaste anledningarna 

till tidsförlustsproblem på grund av driften i systemen och saknad av kommunikation 

mellan olika IT-system. Den tid som nämns och diskuteras är inte kvantitativt mätt 

utan står som uttryck en tidsperiod som sjuksköterskor upplever som avbrott i 

arbetsprocessen utan mervärde. För den här studien har inte den exakta tiden varit 

relevant utan upplevelsen av lång tid har vart en indikator där de tekniska 

arbetsredskapen kan förbättras. Vid förbättringsarbete med de tekniska 

arbetsredskapen skulle det kunna vara av värde att kvantitativt mäta tiden för att på så 

sätt mäta förbättringar. Det rekommenderas dock att sjuksköterskornas upplevelser av 

tid och huruvida det uppfattas som avbrott betraktas som tyngsta mätetal. 

 

Rapportblad används istället för att använda Cosmic. Detta beror troligen på att 

sjuksköterskan måste logga in i datorn vilket tar lång tid samt klicka många gånger 

innan de kan ta del av önskad information. Dessutom finns inte datorer överallt ifall 

de skulle vilja få en snabb överblick.  

 

Hårdvaran tillåter inte alltid Cosmics tillgänglighet: datorerna skulle kunna användas 

för att utnyttja Cosmic i större utsträckning. I dagsläget är det dock flera brister i 

Människa-Teknik interaktionerna. Detta hindrar Cosmics tillgängligt på bärbara 

datorer i anslutning till patienten under ankomstsamtalet: datorvagnen är otymplig och 

upplevs som ohygienisk.  

 

Ifall Cosmic nyttjades mer vilket sannolikt skulle vara fallet om datorer och Cosmic 

var stabilare skulle flera arbetsmoment kunna sparas in genom att slippa skriva in 

information flera gånger. Som det är nu finns flera rutiner och pappersmallar för att 

täcka upp för brister i Cosmic. Dessa skapar extra rutiner och ändrar arbetssätt vilket 

kan medföra ökad kognitiv belastning (Liksom Staggers et al., 2015; Friedman et al., 

2014; Nilsson, 2014). Att Cosmic behöver kompletteras med dessa extra redskap och 

arbetssättfunktioner är något som drar ner kvalitén på Cosmic som arbetsredskap.  

 

Om Cosmic inte kan användas fullt ut kan pappersmallen vara ett bra komplement för 

att utföra ankomstsamtalet. Pappersmallen fungerar som en barriär för förlorad 

information, alternativet vid dessa förutsättningar skulle vara att anteckna på ett 

blankt papper. Pappersmallen erbjuder rutin och struktur för den information som är 

viktig att få med under ankomstsamtalet. Sjuksköterskorna upplever att det fungerar 

bra med pappersmallar och de reflekterar inte över om det innebär extra moment. 

Detta fenomen, att sjuksköterskor utför extra rutiner för att täcka upp för medicinska 

IT-system som inte är helt anpassade eller inte fungerar fullt ut, är inte ovanligt inom 

sjukvården och ses som något vardagligt (Friedman et al., 2014; Cook et al. 2000). 

Även om extra rutiner är en konsekvens av Cosmic som ett mindre bra arbetsredskap 

är de samtidigt viktiga barriärer för att skydda förlust av patientinformation. Detta är 

extra viktigt då sjuksköterskorna frekvent blir avbrutna under inskrivningsprocessen. 

 

Alenljung och Nilssons (2012) beskrivning av den omfattande kunskap som krävs för 

att skapa användbara IT-system gör att det blir tydligt hur svårt det faktiskt är att 
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skapa användbara IT-system. Att Cosmic som arbetsverktyg har sina svagheter där det 

bland annat behövs många klick för att hamna rätt och är krångligt att lära sig är 

därför inte svårt att förstå. En annan anledning till att det är svårt att lära sig Cosmic 

skulle kunna vara att systemet är väldigt komplext och innehåller mycket 

funktionalitet förutom vårddokumentation. 

 

Det upplevdes inte konsekvent att liknande funktionalitet fungerade olika i olika delar 

av Cosmic, detta styrks av Alenljung och Nilssons (2012) mening om att det är viktigt 

att designelement används konsekvent i IT-system. Enligt Smelcer et al. (2009) bör 

man även använda lämpliga standarder för att minska arbetsbelastningen. Cosmic 

skulle troligen behöva en förbättring av standarder inom systemet, alltså att det finns 

ett standardsätt att exempelvis spara information och detta sätt ska även stämma 

överens med sättet att spara information i andra system. Zahabi et al. (2015) 

identifierade en kategori för användbarhetsproblem som var enhetlighet, även detta 

visar på att det är viktigt för användbarheten att funktioner känns igen i systemets 

olika delar. Att Cosmic inte upplevs enhetligt skulle kunna bero på att systemet har 

många olika funktioner som troligen är konsekventa var för sig men som blir rörigt 

när man använder dem tillsammans. 

 

Alenljung och Nilsson (2012) beskriver måldriven uppmärksamhet som att veta vad 

man vill hitta. Det används i Cosmic när man exempelvis vill göra en anteckning. Då 

finns två knappar som skulle kunna passa in: “ny journalanteckning” och ”ny 

anteckning”, man vill gärna klicka på “ny anteckning” eftersom det låter mest som 

målet, men det är fel i detta exempel. Det kan bli väldigt förvirrande att ha flera 

liknande funktioner som heter ungefär lika när de dessutom inte har de namn som 

vårdpersonalen själva benämner dem. Här har man alltså misslyckats med Zahabi, 

Kaber och Swangnetrs (2015) identifierade kategori för användbarhetsproblem; 

självklarhet. När det inte är självklart behöver man istället leta, detta har enligt 

Staggers et al. (2015) negativ påverkan på vårdpersonals kognitiva förmågor.  

 

Sjuksköterskorna upplever att de behöver klicka mycket i Cosmic för att använda de 

funktioner de behöver. Detta går emot rekommenderade riktlinjer för 

användarvänlighet synlighet och strukturering (Norman, 2013). Enligt Staggers, 

Iribarren, Guo och Weir (2015) har användarproblem negativ påverkan på 

vårdpersonalens kognitiva förmågor.  

 

Att det går att förbättra system enligt olika modeller och ramverk för användbarhet 

visas i Johnson, Johnson och Zhangs (2005) studie där de omarbetat ett medicinskt 

IT-system i sjukvården med hjälp av ett ramverk. Systemet fick efteråt en signifikant 

högre användarprestanda än originalversionen av samma system.  

 

Det vi sett i denna studie är att det kommit fram en del saker i inskrivningsprocessen 

som inte fungerar optimalt. Trots detta beskriver sjuksköterskorna Cosmic som ett bra 

hjälpmedel och tycker att inskrivningen fungerar bra. Detta tyder på att människan 

bygger över de brister som finns. Det stämmer överens med resultatet i Hall och 

Nymans (2006) studie. Även Cook, Render och Woods (2000) beskriver hur den 

mänskliga faktorn får icke kompatibla system att fungera i praktiken.  

 

Det sker dubbelarbete eftersom sjuksköterskorna skriver samma saker både i mallar 

och i Cosmic. Med icke användarvänliga system behöver dubbelarbete utföras 
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(Starzmann, 2013). Saknad av kommunikation mellan IT-system kan leda till 

krångliga rutiner och dubbeldokumentation för vårdpersonalen (UsersAward, 2011). 

Eklöf, Törner och Pousette (2014) menar också att en digital journal inte kan 

innehålla all information som behöver delas mellan exempelvis olika sjukhus på 

grund av att systemen inte är kompatibla med varandra. Icke kompatibla system och 

olika rutiner kan försvåra sjuksköterskors arbete. 

 

Sjuksköterskorna använder inte datorn vid ankomstsamtalet delvis eftersom det har 

blivit en vana för dem att använda papper och penna, på grund av flera anledningar. 

Det skulle troligen fungera bra att använda en digital utrustning istället efter en 

kortare invänjningsperiod.  

5.1.3 Vilka styrkor och svagheter finns i sjuksköterskors 
arbetsprocess i samverkan med ett journalsystem på en vårdavdelning?  

Inskrivningsprocessen verkar fungera bra, Cosmic stödjer delvis denna process. Den 

stora styrkan ses som människan i det här arbetssystemet. Sjuksköterskornas 

arbetsprocess “håller ihop” processen, trots att det finns brister i hur Cosmic fungerar 

som arbetsredskap. Detta genom använda funktionerna som Cosmic erbjuder 

tillsammans med extra rutiner och hjälpmedel och de extra ansträngningar som 

sjuksköterskorna lägger ner på att klicka sig runt i Cosmic för att skriva in 

information på rätt ställe. 

 

Detta visas även i rutinerna, inte alltid de formella skriftliga rutinerna utan det som 

sjuksköterskor har inhämtat muntligt under inskolningen. Målet för processen 

beskrivs samstämmigt och bilden över hur arbetsprocessen ser ut delas av 

sjuksköterskorna. Detta betraktas som en styrka, att alla sjuksköterskor verkar veta 

vad som ska göras även om precisa skriftliga beskrivningar av hela processen saknas.  

En risk är dock förvrängning vid överföring i många led, en skriftlig källa är konstant. 

Skrivna rutiner över hela inskrivningsprocessen skulle vara en skyddsbarriär mot ett 

icke standardiserat arbetssätt. 

 

De misstag som barriärer skyddar mot har till stor del att göra med målen för 

inskrivningsprocessen som sjuksköterskorna berättade om. I relation till vilken roll 

Cosmic, mallen för ankomstsamtal och SBAR har för att nå dessa mål har misstag 

lyfts fram. Då målet med inskrivningsprocessen var att samla in information om 

patientens hälsotillstånd sågs arbetsredskapens uppgifts som att hålla information och 

göra den tillgänglig för de som ska arbeta med patienten. En felhändelse skulle 

följaktligen vara ifall denna information inte förts in i tillräcklig omfattning, inte går 

att komma åt på grund av driftstörningar eller blir skriven på ett sådant sätt att andra 

inte förstår innebörden. Avbrott i arbetsprocessen har kopplats ihop med ökad 

sannolikhet för felhandlande (Holden, et. al 2013). Därför ses avsaknaden av en 

(organisatorisk) barriär som allvarlig då de ständiga avbrotten skulle kunna leda till 

felhandlingar. Skulle en patients ID förväxlas skulle det i värsta fall få katastrofala 

följder som felbehandling eller utebliven behandling eller i vart fall merarbete för 

sjuksköterskorna för att rätta till misstaget. På så sätt är sjuksköterskan en viktig 

barriär. Någon form av teknisk lösning, till exempel en dator som tål att tål att 

desinficeras för att använda nära patienter, skulle vara en lämplig barriär mot 

smittspridning. Vilken konsekvens avsaknad av barriärer kan få är inte beräknade 
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eller närmre diskuterade i denna rapport. Sannolikheten för att en felhändelse inträffar 

är inte heller beräknad eller uppskattad. 

5.1.4 Hur arbetsprocessen kan bli bättre för vårdpersonal genom 
åtgärdsförslag utifrån ett MTO-perspektiv 

De åtgärdsförslag som presenteras nedan rör både mjukvara, hårdvara och rutinernas 

utformning. Alla delar identifierades som avgörande för hur väl inskrivningsprocessen 

upplevs fungera. Det är alltså inte en ensam faktor som kan förbättra hela processen, 

utan flera lösningar som fungerar tillsammans, vilket belyser vikten av MTO-analyser 

som metod för att finna åtgärdsförslag. 

 

Generellt anses Cosmic behöva nya vyer och användarbehörigheter för att fungera 

bättre för sjuksköterskorna. Vyerna är förslag för att minska antalet klick i Cosmic. 

De bör också kunna använda sig av kortkommandon för att slippa skriva hela 

meningar samt kunna skriva in information i Cosmic utan att behöva vara vid en 

dator, alltså ha en liten enhet att kunna bära med sig i fickan. Genom att använda 

Cosmic mera skulle dubbeldokumenteringen kunna minska och därmed får 

sjuksköterskor mer tid till annat. Följande åtgärdsförslag har tagits fram utifrån all 

samlad information från observationer, intervjuer och enkäter: 

 

1. Komplement till Cosmic (exempelvis mallar) används när sjuksköterskorna 

inte har tillgång till datorer eller när det inte är tillräckligt smidigt att använda 

dem. En bärbar enhet föreslås därför (Figur 13) där information antingen kan 

skrivas in med penna direkt på skärmen (texten tolkas av systemet) eller läsas 

in (orden tolkas digitalt). Enheten ska gå att torka av. 

 

Figur 13. Bärbar enhet. 

2. SBAR är ett hjälpmedel som i dagsläget används vid mottagande av nya 

patienter. Mallen borde inte behövas eftersom informationen skulle kunna 

skrivas in direkt i Cosmic. Därför föreslås ett stöd för att skriva in SBAR i en 

egen vy direkt i Cosmic (Figur 14) och även att informationen automatiskt 

finns i patientens journal. I vyn ska bara det som i nuläget finns i SBAR-

mallen finnas med i form av färdiga alternativ och kryssrutor. Om detta 

genomförs skulle också telefonsamtalet kunna förkortas eftersom de som 

skickar patienten skulle kunna skriva in informationen direkt i Cosmic och 

bara ha en dialog kring när och hur patienten ska skickas. 
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Figur 14. Vy till SBAR. 

3. Informationen från ankomstsamtalet fylls i både i en mall och i Cosmic. Med 

en inskrivningsvy (Figur 15) kan sjuksköterskorna enkelt skriva in 

information eftersom det finns alternativ att välja. Även i denna vy finns 

kryssrutor där det passar. 

 

Figur 15. Inskrivningsvy. 

4. Eftersom stor del av sjuksköterskors arbetstid verkar gå åt till att skriva 

information rekommenderas ett stöd för att lättare skriva in långa meningar. 

Detta stöd skulle kunna innebära att sjuksköterskorna själva kan använda 

personliga kortkommandon för vanligt förekommande meningar i arbetet.   

5. För att kunna ha en vårdlagsöversikt i Cosmic och därmed slippa använda 

rapportbladet skulle det kunna finnas olika användarbehörigheter i Cosmic. 

Förslagsvis en behörighet beroende på vilken roll man har (sjuksköterska, 

läkare osv.) samt en behörighet för vilket vårdlag man tillhör.  
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6. Anledningen till att Cosmic låser sig är för oss okänd men för att minska 

risken för detta skulle man kunna genomföra en utredning för att hitta 

bakgrunden till detta och därigenom öka driftsäkerheten.  

7. Att Cosmic inte är självklart att använda enligt sjuksköterskorna skulle kunna 

förändras genom att göra användarundersökningar där man tar reda på vilka 

termer vårdpersonalen använder och istället använda dessa som rubriker i 

Cosmic. 

8. Rutiner som finns idag behandlar olika delar av inskrivningen. Därför 

rekommenderas en samlad rutin för hela inskrivningsprocessen. Detta skulle 

kunna medföra ett gemensamt sätt att utföra inskrivningen på.  

9. En rutin med ansvarsfördelning som frigör sjuksköterskan från andra 

arbetsuppgifter vid en inskrivning för att undvika avbrott i 

inskrivningsprocessen. 

 

Ifall dessa åtgärdsförslag genomfördes skulle punkterna 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 

1.2.1, 1.4, 1.5, 4.3 och 5 (Figur 8) i uppgiftsanalysen kunna reduceras och därmed 

förkortas inskrivningsprocessen med flera steg. Inskrivningsprocessen skulle alltså 

kunna genomföras på kortare tid utan att information skulle gå förlorad (Figur 16). 

 

 

Figur 16. Reducerad uppgiftsanalys. 

 

Man kan fråga sig varför dessa åtgärdsförslag inte redan är utförda. Är det så att det 

saknas drivkrafter för att införa det eller beror på okunskap hos de som köper in 

teknik och hos de som utformar rutiner?  Saknas kunskap om vad som är 

ändamålsenligt och vad som passar för aktuell verksamhet?  Kostnaden för dessa 

åtgärdsförslag är ej beräknad och skulle kunna utgöra ett hinder för ändamålsenliga 

arbetsredskap: inte enbart investeringskostnader utan även resurser för behovsanalyser 

och användarvänlighetsutvärderingar tar tid och pengar i anspråk. Det borde då tas i 

beaktning att kvalitet och ökad produktivitet inte står i motsats till att aktiviteter utförs 

med ändamålsenliga och användarvänliga arbetsredskap och utan avbrott, enligt Eklund 

(2003).  
 

Det är möjligt att dessa lösningar redan finns på andra ställen, det ligger utanför denna 

studies ramar och är därför inte närmre undersökt. Det kan dock vara så att det 

kontextuella gör att alla lösningar inte fungerar överallt. Den här studien syftar inte till 

att föreslå en slutgiltig eller helt ny lösning utan peka på områden med 

förbättringspotential. 
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5.2 Metoddiskussion 

Vald metod, och framför allt antalet intervjuade och svarande är sådan att den ger en 

fingervisning om hur samspelen fungerar snarare än en fullständig kartläggning. Inom 

de tidsramar rapporten är skriven tycks det ändå ge ett gott underlag för att kunna visa 

vilka styrkor och svagheter som kan identifieras i vårdmiljö med ett MTO-perspektiv. 

 

Då rapporten är skriven med en induktiv karaktär kan reliabiliteten anses mindre 

stark. Validiteten å andra sidan betraktas som stark, bland annat då intervjufrågorna 

anpassats. Även validiteten kan ifrågasättas då de tillfrågade endast har svarat på de 

frågor som ställts; det kan möjligen ha funnit mer lämpade frågor att ställa för att 

svara på frågeställningen. 

5.2.1 Observation 

Observationerna genomfördes för att få en djupare förståelse för 

inskrivningsprocessen. Vi förde båda anteckningar samtidigt eftersom man ser olika 

saker när man observerar. Även fast en av de vanligast förekommande 

arbetsprocesserna observerades verkade den inte förekomma just vid det första 

observationstillfället. Inskrivningsprocessen observerades alltså bara under ett tillfälle, 

nämligen det andra. Vid detta tillfälle valdes också att berätta för sjuksköterskan 

vilken process som studeras eftersom det inte var säkert att denna skulle förekomma 

vid detta tillfälle heller. Sjuksköterskan var då medveten om vad syftet var med 

observationen och förklarade därför lite hur hon gick tillväga under tiden. Detta sågs 

inte som en nackdel eftersom det svårt att observera hur sjuksköterskan använde 

Cosmic på datorn. Att få stegen förklarade för sig var en tillgång. Att processen 

observerats endast en gång och sedan generaliserats utifrån detta kan ses som en 

nackdel. Dock har vår definition av inskrivningsprocessen visats under intervjuerna 

och bekräftats av samtliga intervjudeltagare. Men det kan ändå finnas variationer 

mellan sköterskor som inte noterats om då processen studerats endast en gång.  

5.2.2 Uppgiftsanalys 

I detta arbete har en arbetsprocess analyserats, i stället för en uppgift som 

analysmetoden beskriver. En process är mer komplex då den i sig består av en serie 

aktiviteter. Trots detta angreppssätt har metoden uppgiftsanalys fungerat 

tillfredsställande. Det var en utmaning att komma fram till vilka deluppgifter som 

skulle vara med, alltså hur långt nedbrytningen av aktiviteterna skulle gå. 

5.2.3 Intervju 

Intervjuerna genomfördes för att ta reda på hur sjuksköterskorna upplever 

arbetsprocessen. Av praktiska skäl gick det inte att genomföra fokusgruppsintervjuer 

med tre intervjudeltagare i varje grupp som planerat. Detta beror på att 

sjuksköterskorna inte har möjlighet att gå iväg och delta i intervjuer samtidigt, det 

måste finnas någon som är kvar på avdelningen också. Det blev därför fyra enskilda 

intervjuer och en intervju med två sjuksköterskor samtidigt. Poängen med 

pilotintervjun var att testa så att frågorna verkade rimliga att svara på samt att det var 
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lagom många för den angivna tiden. Några mindre förändringar gjordes efter 

pilotintervjun och kompletterades med sådant som ansågs saknas för att få en bred 

bild. Några omformuleringar gjordes också. Att intervjuerna var ungefär 30 minuter 

långa berodde på att vi inte fått mera tid av sjuksköterskorna och deras chef eftersom 

sjuksköterskorna alltid har mycket att göra. Det var bra att det blev spridning på hur 

länge sjuksköterskorna arbetat på avdelningen. Information avspeglar därför både de 

som nyss bekantat sig med systemet och de som arbetat med det länge. 

5.2.4 Enkät 

Bortfallet var 57 % eftersom det var 13 av 30 som svarade på enkäten. Att bortfallet 

var så högt beror troligen på att sjuksköterskorna inte ansåg sig ha tid att svara eller 

inte kollade mejlen regelbundet. Eftersom enkätsvaren har använts mer i ett kvalitativt 

än ett kvantitativt syfte bör inte detta ha påverkat resultatet märkvärt. Resultatet från 

enkäten har stärkts utifrån observationer och intervjuer. 

 

Det är omöjligt att veta ifall frågorna förståtts på det sätt som avsetts. För att minska 

risken för osäkra svar fanns möjligheten att välja att inte svara på frågor i enkäten, 

deltagarna tvingades alltså inte att svara på alla frågor i enkäten. Det kan också vara 

så att svaret fyra i skalan mellan ett och fyra för en person är samma som svaret tre för 

en annan person eftersom man har olika uppfattningar.  

5.2.5 Generaliserbarhet 

Vi har granskat inskrivningsprocessen men det skulle lika gärna kunna vara en annan 

process. Arbetet är troligen generaliserbart för sjuksköterskors alla olika 

arbetsprocesser. För att sjuksköterskorna lättare skulle kunna tänka sig in i 

användandet av Cosmic frågades allmänt om dator (hårdvara) och Cosmics 

utformning i enkäten istället för specifikt för inskrivningsprocessen. 

 

Vid första tanken på en inskrivning verkade det som en ganska simpel process. 

Uppgiftsanalysen genom de fem aktiviteterna beskrev arbetsprocessen utförligt och 

belyste processens komplexitet med flera led där många interaktioner behöver fungera 

för att lyckas. 

 

Enligt Rollenhagen (1995) finns inga konkreta angivna metoder utan MTO är ett 

synsätt som ska hjälpa till att hitta bra frågor. Stor vikt läggs på dem som utför 

analysen. Detta återkommer i flera metodiker för uppgiftsanalys (Kirwan & 

Ainsworth, 1992). För att lyckas med en MTO analys krävs erfarenhet och förmåga 

att se i ett systemperspektiv. Vi har en mycket begränsad erfarenhet av den här sortens 

analys, det är därför rimligt att det finns frågor som vi hade kunnat ställa men inte 

ställt.  

 

I Eklunds modell valdes att inte ta med miljö-aspekten eftersom miljö ligger utanför 

vårt programområde. Eklunds modell var bra hjälp för att tydliggöra interaktionerna i 

processen. De flesta av interaktionerna i Eklunds MTO-modell sker tillsammans med 

människan. Anledningen till detta är för att människans arbetsprocess är i centrum i 

modellen och är därför en utgångspunkt. Skulle en annan utgångspunkt väljas skulle 

det säkert se annorlunda ut. 
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Att Cosmic uppdaterades under tiden datainsamling skedde kunde ha påverkat 

resultatet avsevärt. Lyckligtvis påverkade inte förändringarna den delen av Cosmic 

som används vid en inskrivning avsevärt. Därför har inte detta tagits hänsyn till vid 

analys av resultatet. 

5.2.6 Etik 

En av rapportförfattarna till den här studien är anställd vid Capio S:t Görans Sjukhus, 

dock inte vid den klinik där studien utfördes eller inom samma yrkeskategori. Det har 

underlättat möjligheterna att kontakta sjuksköterskor och bedöms inte ha påverkat 

resultatet. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Cosmic fungerar bra som arbetsverktyg för sjuksköterskorna vid inskrivning men det 

finns ändå en del punkter där inskrivningsprocessen skulle kunna förbättras. 

Anledningen till att inskrivningsprocessen fungerar bra verkar vara för att 

sjuksköterskorna själva överbygger de brister som finns, det som Cook et al. (2000) 

beskriver som brobyggande. Till stöd för sjuksköterskorna fanns de mallar som 

skapats av organisationen på grund av brister i Cosmic. Om hela 

inskrivningsprocessen ska vara digital (Cosmic användas i hela processen) så bör det 

vara lika lättanvänt som penna och papper. De förslag studien resulterat i för att 

förbättra sjuksköterskors inskrivningsprocess är följande:  

 

 En bärbar enhet för att ha tillgång till Cosmic även nära patienter 

 Olika vyer i Cosmic för att passa bättre med sjuksköterskors arbetssätt 

 Kortkommandon i Cosmic för att förkorta skrivtiden för sjuksköterskorna 

 Olika användarbehörigheter för att kunna använda en vårdlagsöversikt i 

Cosmic samt undvika extramomentet 

 Användarundersökningar 

 En samlad rutin för inskrivningen med ansvarsfördelning 

 

Med ovan föreslagna åtgärder skulle alltså inskrivningsprocessen kunna genomföras 

på kortare tid utan att information skulle gå förlorad. 

 

Studien som presenterats var relevant att genomföra eftersom resultatet belyser vilka 

styrkor och svagheter som finns i sjuksköterskors arbetsprocess i samverkan med 

Cosmic. Kartläggningen av inskrivningsprocessen ger en tydlig bild av alla 

aktiviteter, uppgifter och deluppgifter i processen. Utifrån den finns möjlighet att 

förkorta processen både i antal uppgifter och i tid med hjälp av åtgärdsförslag. 

 

I fortsatta studier skulle det vara intressant att se hur generaliserbart resultatet är 

genom att utföra liknande arbete på ett annat sjukhus eller med ett annat 

vårdinformationssystem. Att utföra åtgärdsförslagen skulle också vara bra för att se 

ifall inskrivningsprocessen blev bättre för sjuksköterskorna genom dessa. Här kan 

också en riskanalys på brister på barriärer som kommit fram i studien genomföras. 

Det vore även intressant att ta reda på hur mycket man tar hänsyn till sjuksköterskor 

vid utvecklandet av medicinska IT-system.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Sekretessavtal
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7.2 Bilaga 2 Enkätfrågor och sammanställning 
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7.3 Bilaga 3 Intervjusammanställning 

7.3.1  [M-O] 

7.3.1.1 Rutiner 

- Veckans rutin, går igenom något de ska bli bättre på. 

- Upp till mig som arbetare att hålla mig uppdaterad angående rutiner. 

- Rutiner utvecklas av alla tillsammans på avdelningen. 

- Det finns skriftliga rutiner som jag inte har tittat på  

- Optimalt vore en rutin som minskade omvårdnadsansvaret för sköterskorna 

och ökade tiden för det administrativa ansvaret. Det tar mycket tid att skriva in 

och ut patienter och journalanteckna. 

- SBAR rapport finns, plus en om överbeläggning. Tycker att rutiner följs. 

- Sjuksköterskorna vet att generell arbetsbeskrivning för sjuksköterskorna finns 

samt mall för ankomstsamtal, vet dock inte vart den finns. 

- Har en uppfattning om var rutinerna finns, har dock inte använt eller läst 

rutiner som rör inskrivningsprocessen. 

- Inget bestämt sätt eller ordning att göra inskrivningen på, bekräftat av den 

andre 

- Ankomstsamtal så tidigt som möjligt. 

Kommentar: Rutiner finns, de allra flesta vet vart, men de används begränsat. Det 

finns en metod och rutin för att komma med förbättringsförslag angående rutiner.  

7.3.1.2 Mallar 

- Mallen för ankomstsamtalet kan utformas bättre så att det syns tydligare, den 

ser lite gammeldags ut. 

- Mallen är en hjälp för att få med det viktigaste. 

- Mallen för ankomstsamtal täcker inte upp för all information som skulle 

behövas. Med erfarenhet går det att täcka upp för dessa brister. 

- Lathundarna stämmer överens med det vi gör. 

Kommentar: Enklare mallar används frekvent, stämmer överlag bra med hur 

arbetsprocessen utförs. Finns vissa luckor i hur mallarna är utformade, erfarenhet 

täcker dock upp för dessa.  

7.3.1.3 Inlärning 

- Inskrivningsrutinerna får man lära sig på inskolningen.  

- Inskrivning lär man sig av varandra. Alla rapporterar enl. SBAR. 

- Inskrivning lätt när man har gjort det. 

- Information om hur inskrivningsprocessen går till lärs ut vid 

inskolningstillfälle 

- Man lär sig inskrivningsprocessen vid inskolningen. Ibland finns lite för lite 

tid till inskolning. 

- Lärt sig hur göra inskrivning vid inskolning, tycker det är mycket bra sätt att 

lära sig på 

Kommentar: Inlärning sker muntligt sjuksköterskor emellan. En viss tröskel innan 

man lärt sig tillvägagångssättet i journalsystemet.  
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7.3.1.4 Organisationsstruktur/ansvar 

- Det händer att inskrivningsprocessen blir avbruten - av ringande telefon, annan 

personal eller andra patienter. Enkelsal förhindrar till stor del avbrott. 

- Ibland blir man avbruten och måste sluta lite tidigare än man skulle ha gjort, 

klicka i lite snabbare, inte tänka efter riktigt lika mycket. 

- Blir ofta avbruten i en inskrivningsprocess.  

- Tiden är alltid ett problem 

- Vi har inte tid att skriva långa journalanteckningar, vilket vi kanske skulle 

behöva. 

- Det känns lugnt när jag blir avbruten. 

Kommentar: Vanligt förekommande att man blir avbruten under en inskrivning. Inga 

resurser eller tid avsatt för att den som gör inskrivning inte ska bli avbruten. 

Pappersmallen hjälper då personalen att se hur långt man kommit i processen. Det 

finns vägar och kultur av att kunna påverka process och skrivna rutiner.  

 

7.3.1.5 Mål med inskrivning enligt sjuksköterskorna 

- Målet är att få första överblick över patientens tillstånd och vad som ska göras. 

I andra hand, patientens allmänna tillstånd. 

- Målet med inskrivningsprocess är ”Att få mer information om patienten och 

vad den har för vårdbehov. Lära känna patientens behov.” 

- Målet  ”Att få med så mycket information som möjligt för att man ska kunna 

ge patienten den bästa vård som går att ge. Samtidigt som patienten får den 

information som dom behöver ha.” 

Kommentar: Det mål som sjuksköterskorna har angivit ät mycket samstämmigt. Det 

liknar inte det som vi kan återfinna i de skrivna rutinerna.  

 

7.3.2 [M-T] 

7.3.2.1 Hårdvara/belastningergonomi 

- Böjer nacken när jag använder laptop. 

- Datorvagnen är otymplig, man behöver använda båda händerna när man kör 

den, det finns låsta skåp som inte används. De kanske bör vara höj och 

sänkbara för att passa alla. 

- Lätt att torka av skärmen 

- Någon gång i veckan är det problem med datorerna. 

- Datorerna är långsamma vid start. 

- Ibland låser sig datorerna. 

- Det finns vassa kanter på korgen på baksidan av datorn. Svårt att ändra 

skärmläge på grund av korgen. 

- Det skulle vara bra med en silikonmatta på tangentbordet så det blir mer 

hygieniskt. 

- Det händer att en laptop inte är laddad och då tar det lång tid i onödan. 

- Laptop används ibland, beror på situation 

- Vid tidspress kan laptop vara att föredra 

- Använder aldrig datorvagnen för att det blir för många steg och man inte kan 

välja själv hur man prioriterar sin tid. 
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- Använder datorn på vagn mkt sällan, p.g.a. vagnen känns klumpig att dra runt 

på. Van vid papper. 

Kommentar: Hårdvaran är inte optimal, otymplig och driftproblem. Att använda 

laptop vid ankomstsamtalet lägger till fler steg i processen. En vana att använda 

papper.  

7.3.2.2 Mjukvara/funktion 

Navigation 

- Fördelar med snabbkommandon är att det går fortare, nackdel att man måste 

komma ihåg dem. 

- Saknar kortkommando (=bestämma egna förkortningar på uttryck, Märtas 

anm.) 

- Använder snabbkommandon i COSMIC eftersom det sparar tid. 

- Krävs mycket klickande i Cosmic 

- Inte lättaste systemet att hitta i 

- Förväntning finns om att information i Cosmic ska vara lätt att hitta, 

förväntning uppfylls 

- Daganteckningar upplevs som mindre tydligt 

- Använder kortkommando ibland.  

- COSMIC är krångligt om man jämför med Take Care. Det är väldigt många 

klick, det är inte alltid helt självklart var man ska klicka.  

- Skulle vilja att COMSIC var mer lättöversiktligt så att man slapp leta och 

slapp klicka runt massor. 

- Cosmic gör det lätt att hitta tillbaka ifall man blir avbruten i en arbetsprocess 

Kommentar: Kortkommando finns i en bemärkelse: förbestämda koder för vissa 

betydelser. Personliga kortkommandon saknas vilket innebär att det är tidskrävande 

att skriva text. Bland de som använt annat journalsystem där personliga 

kortkommando har varit möjliga har detta upplevts som stor brist. I jämförelse med 

det andra journalsystemet upplevs Cosmic kräva mer klickande och rubrikerna mindre 

konsekventa.  

7.3.2.3 Funktionalitet 

- Det finns ingen att göra lista i COSMIC, det finns det i Take Care, det är bra! 

- Cosmic kan ta lång tid, ska vara mer lättillgängligt. Kan vara smidigare att 

skriva in information, vet dock inte hur.  

- I Inskrivningsmallen går inte att lägga till kategori 

- Dålig färgkontrast i vissa funktioner i Cosmic. 

- Fungerar bra att skriva in i Cosmic 

- COSMIC är min informationsbank. Förmedlar min information till kollegor 

och där jag får information. 

- Störningar i systemet förekommer, speciellt driftstopp. 

Kommentar: Saknar vissa funktioner (att-göra-lista), vill att Cosmic ska vara mera 

lättillgängligt. 

7.3.2.4 Kognitiva artefakter 

- Tavlan används för att se patientbeläggning, vårdtyngdsmätning, den är 

speciellt bra för koordinatorn. Detta syns inte i COSMIC, vilket är ett 

önskemål. 
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- På tavlan skrivs en översikt, inkl. vårdtyngd som inte finns i Cosmic. Tavlans 

översikt, till skillnad från Cosmics översikt, innehåller inte lika många 

detaljer. Större överblick över alla patienter. Tavlan bra backup när dator ej 

tillgänglig.  

- Tavlan används för att dokumentera inneliggande patienter; sängplats och 

ibland övrig information. Tavlan används för att det ska vara mer 

lättöverövergripligt. 

- Pappret gör det lätt att hitta tillbaka ifall man blir avbruten mitt i en 

inskrivningsprocess 

Kommentar: Tavlan - önskemål om koppling till Cosmic. Information om vårdtyngd 

finns här. 

 

7.3.2.5 Kognitiv ergonomi 

- Upplevs inte påfrestande att använda Cosmic, förutom inlärningsperioden.  

- Blir mer trött i huvudet när det är mer att göra. 

- Cosmic svårt att lära sig använda, lär sig genom att använda det. 

Kommentar: Cosmic upplevs svårt att lära sig men inte svårt när man lärt sig. 

 

7.3.3 [T-O] 

7.3.3.1 Interkommunikation 

Mikro 

Upplever dubbelarbete med papper- och Cosmicskrivande 

 

Makro 

- Samma saker som skrivs in i Cosmic kan även skrivas in i webcare 

- Upplever inte att det sker någon dubbeldokumentation 

- Begränsat med information ifrån remitterande avdelning, det som finns 

används ej. 

- Kommunikation mellan annan avdelning (akuten) ibland bristfällig 

- Önskan om precis tidsangivelse från annan avdelning när patient anländer till 

AVA 

- Ibland bristfällig information om patient från annan avdelning 

Kommentar: Vissa missar i kommunikation mellan andra avdelningar. Dubbla 

budskap huruvida det förekommer dubbeldokumentation eller inte.   

7.3.3.2 Påverkan 

- Möjlighet att påverka Cosmic finns, genom lista som sitter uppe på 

personalrummet. Goda möjligheter att påverka, på flera sätt. 

- Under hösten var det inte aktuellt att förändra någonting. I det nya kunde vi 

skicka förbättringsförslag och dom kunde ändra det ganska snabbt. 

- Möjlighet finns att påverka Cosmic via förslag (på tavla tror jag, Märtas anm.) 

Upplever att förslag tas tillvara 

Kommentar: En tillåtande kultur för att komma med förbättringsförslag.  
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7.3.3.3 Överensstämmelse 

- Mall för ankomstsamtal stämmer bra överens med Cosmic-format. 

- Det finns en punkt i mallen för ankomstsamtalet som inte finns med i 

COSMIC annars stämmer den bra. 

- Inskrivningsprocessen upplevs som där Cosmic är som tydligast - bra 

överensstämmelse mellan mallen för ankomstsamtal 

Kommentar: Mallarna stöder inskrivningsprocessen. Mallen överensstämmer med 

inskrivningsvyn i Cosmic.  

7.3.4 [M-M] 

7.3.4.1 Patientbemötande  

- Kan upplevas nonchalant mot patient, beroende på patient 

- En uppläggning av en patient bör alltid ske i dialog med avdelningen. 

- Patienter uppskattar inte alltid dokumentation direkt i datorn, känns mer stelt. 

Kan få ut mer information om papper används, kan då skriva och prata 

samtidigt 

- Upplevs som opersonligt att använda laptop 

- Det svåraste är om patienten inte själv kan förmedla information i 

ankomstsamtalet, då får man hoppas på anhörig eller se själv. Skulle vara 

smidigt om patienten själv kunde fylla i frågorna. Dock kanske de inte förstår 

dem. 

- Jag känner inte att jag vill ha datorerna nära patienterna för hygienfrågan. 

Kommentar: Personal-Patient-förhållande värderas. Laptop drar ner upplevelsen av 

denna.  

7.3.4.2 Mellan personal 

- Nu har vi mycket muntlig rapportering, vilket man bör frångå, för det ska 

journalföras det du gör 

- Omvårdsmässiga bedömningar om hur patienten kan röra sig, om dom har ätit 

ordentligt och så vidare kanske inte journalförs optimalt. 

Kommentar: Muntlig rapportering och allt skrivs inte in i Cosmic 

7.3.5 Allmänt 

- Allmän upplevelse är att inskrivningen fungerar bra 

- (Vår skiss av inskrivningen känns igen.) 

- Inskrivningen görs i stort sett likadant varje gång. 

- Uppdateringen gav inga större skillnader i inskrivningsprocessen  

- (Alla bör ha tillgång till journalerna men det funkar inte så eftersom det finns 

olika journalsystem.) 

- (Jag har inte jobbat i pappersjournaler alls, men jag har jobbat lite med att ta 

emot provsvar och så via fax och det är helt värdelöst.) 

- (Om COMSIC ligger nere så får vi ju labb och provsvaren faxade till oss.) 

- Upplever Cosmic som bra arbetsverktyg. 

- Strul efter uppdatering, inskrivningsprocessen ser dock likadant ut som 

tidigare 

Kommentar: Inskrivningsprocessen lika efter uppdatering, inskrivning funkar bra, 

Cosmic är bra arbetsverktyg. 
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7.4 Bilaga 4 SBAR 
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7.5 Bilaga 5 Mall för ankomstsamtal 
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7.6 Bilaga 6 Rutiner 
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7.7 Bilaga 7 Information till deltagare 

 

Information om medverkan i forskningsstudien  

Utvärdering av Journalsystem som arbetsverktyg 

Vi går Magisterprogrammet på KTH, Skolan för Teknik och hälsa och 

genomför nu ett projekt i syfte att se hur journalsystem fungerar som 

arbetsverktyg genom att studera vårdpersonals arbetsprocess.  

 

Vad innebär det att delta 

Att delta i studien innebär att delta i observation med efterföljande 

intervju och en fokusgruppsintervju.  

 

Som tack för din medverkan får du en biobiljett och Din medverkan 

kommer att bidra till att vi får in material kring arbetsprocessen för att 

kunna utföra en analys av hur processen ser ut samt att vi kan få en 

förståelse till sjuksköterskors syn på journalsystemet och hur det används.  

 

Hantering av data och sekretess 

Redovisning av resultat kommer att ske så att inga personuppgifter 

kommer att kunna spåras till någon enskild individ. Det innebär att vi 

kodar och därmed anonymiserar samtliga deltagare från början. Ansvarig 

handledare är Professor Britt Östlund. Vi har tillåtelse från biträdande 

chef att observera och intervjua under arbetstid. 

 

Observation + intervju: 
Vi kommer att observera dig i ditt arbete under ett par timmar. Observationen följs sedan av 

en kortare intervju där vi kommer att fråga om specifika saker vi sett under observationen för 

att få en bättre förståelse för hur arbetsprocessen ser ut. Alla data som samlas in kodas så att 

ditt namn eller din person inte kan spåras när resultaten publiceras vetenskapligt. 

 

Intervju: 

Vi kommer att träffa dig tillsammans med två av dina kollegor där ni får diskutera i ungefär 

30 minuter hur arbetsprocessen ser ut och era erfarenheter av den. Alla data som samlas in 

kodas så att ditt namn eller din person inte kan spåras när resultaten publiceras vetenskapligt. 

 

Resultatet av studien 

Resultatet av studien kommer att publiceras på DiVA i form av ett 

examensarbete. 

 

Frivillighet 

Att delta i studien är helt frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när 

som helst utan att ange orsak. 
 

 

 


