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Introduktion: Teknologi är en allt större del av patientvården för 

sjukvårdspersonalen. För att få nytta av den nya teknologin måste den också användas 

av någon. Men hur upplever sjukvårdspersonalen nya system?  

Syfte: Syftet med studien är att klargöra sjukvårdspersonalens upplevelser om nya 

system och jämföra dessa upplevelser med tidigare internationell forskning. 

Teori: Som grund för studien används en modifierad modell av Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technoilogy (UTAUT). Modellen använder sig av de 
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Metodik: Studien är utförd som en Case-studie på ett centralsjukhus i Finland. 
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1 INTRODUKTION 

Detta arbete är en avhandling för magistersexamen inom informationsbehandling på 

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Avhandlingens tema är att studera hur 

sjukvårdspersonalen inom sjukvården i Finland accepterar nya system. Arbetet handlar 

med andra ord om teknologiacceptans inom den finska sjukvården. 

Orsaken till att jag valt teknologi acceptans som ämne är för att det för tillfället är ett 

mycket högaktuellt område inom sjukvården. Ämnet är aktuellt på grund av att det för 

tillfället håller på att ske en centralisering av förvaringen för de elektroniska 

patientjournalerna i och med det nationella KanTa (Kansallinen terveysarkisto) 

projektet. Ytterligare planeras det ett nationellt patientjournalsystem. (Deloitte, 2012) 

Patientens uppgifter har varit utspridda i hemkommunen på hälsovårdscentralernas 

datasystem, sjukvårdsdistriktets datasystem och kanske också på privata sidan via 

arbetshälsovården. Med andra ord är informationen mycket splittrad eftersom dessa 

aktörers datasystem inte diskuterar med varandra. När projektet är fullbordat är det 

möjligt att komma åt patienters journaler oberoende var patienten fått vård. Det här 

betyder att det blir möjligt att få fram en aktuell läkemedelslista i datasystemet på en 

Helsingforsbo som kommer medvetslös till akuten under en resa till Lappland. 

Ytterligare är systemet intressant för mig eftersom i arbete som sjukskötare märkt hur 

klumpiga och långsamma datasystemen är att använda. Tidigare forskning stöder detta 

både nationellt (Lääveri, 2010) och internationellt (Zheng, et al., 2009), det finns ett 

krav på bättre användarvänlighet inom dessa system. 

När vi tänker på att effektivera och göra inbesparingar tänker vi ofta på att använda 

datorer. Detta stämmer även inom sjukvården där olika slags system och ny teknologi 

tas in för att försöka förbättra allt från läkemedelshantering till administration. 

(Hillestad, et al., 2005)  Men för att få ut någon nytta av de olika teknologierna måste 

de också användas. Viljan att använda ett system påverkas mycket av vårdpersonalens 

uppfattning av nyttan som systemet kan skapa. (Saathoff, 2005)  

Inom sjukvården finns det dock inte mycket internationell forskning som ser 

heltäckande på teknologiacceptans. Största delen av forskningen ser endast på enskilda 

aspekter inom acceptansen Största delen av forskningen ser endast på enskilda 

aspekter inom acceptansen så som Miller & Sim (2004) som ser på data inmatning och 

hämtning, Clemmer (2003) som behandlar snabbheten av systemen och Zheng et.al. 

(2009) som koncentrerar sig specifikt på produktiviteten med systemen. Få använder 



2    

 

sig av mer heltäckande och etablerade teknologiacceptansmodeller så som TAM eller 

UTAUT (Hennington & Janz, 2007; Escobar-Rodriguez, et al., 2012). Denna 

internationella forskning är svårt att direkt generalisera till den finska sjukvården 

eftersom omgivningen skiljer sig, till exempel är det amerikanska systemet privatiserat, 

medan den finska sjukvården är till största delen offentlig. Själva vårddirektiven skiljer 

sig mellan olika sjukhus både nationellt och internationellt, men i grund och botten 

används liknande redskap och processer för att hantera vården. Med andra ord kan 

fynden användas som en jämförelsepunkt till empirin i arbetet och på så sätt kan man 

se ifall liknande syn även kommit fram i tidigare forskning från andra håll i världen. 

1.1 Problemprecisering 

Denna studie kommer att undersöka hur sjukvårdspersonalen accepterar teknologi i ett 

finskt sjukhus. Sjukhuset är ett av de 21 centralsjukhus som finns i landet. Samtidigt är 

studien direkt riktad till personal på sjukhuset som hanterar den direkta vården av 

patienter inom olika special områden på sjukhuset. För att ge ett starkt stöd till 

materialet kommer resultatet att jämföras med tidigare internationell litteratur inom 

området. Jämförelsen gör det möjligheten att se ifall de olika aspekterna av 

teknologiacceptans studerats tidigare inom hälso- och sjukvården. Samtidigt ger också 

jämförelsen en utförligare helhetsbild av problemområdet inom den finska 

hälsovården. 

1.2 Forskningsfrågor 

Jag är intresserad i systemen som används i det direkta vårdarbetet. Därför är det 

viktigt att jag studerar sjukvårdspersonalens upplevelser eftersom det är de som sköter 

den direkta patientvården. Samtidigt har jag inga tidigare referenser över vad 

sjukvårdspersonalen kan uppleva inom ett sjukhus varför jag valt att ställa min första 

forskningsfråga som följande: 

1) Hur upplever sjukvårdspersonalen nya system i patientvården? 

Eftersom olika individer upplever situationer olika och jag samtidigt är intresserad i en 

mer utförlig helhetsbild vill jag också jämföra resultatet med tidigare forskning. På så 

sätt kan jag hitta stöd till de fynd som kommit fram i studien. Samtidigt kan jag 

kontrollera ifall det kommer fram fynd som inte behandlats av tidigare forskning. Helt 

nya fynd kan vara intressanta för fortsatt forskning inom området. 

2) Hur motsvarar upplevelserna de fynd som kommit fram i tidigare forskning? 
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1.3 Patientjournaler 

En patientjournal är en samling antekningar över en patients hälsa som dokumenterats 

i samband med vården. Dessa antekningar kan innehålla allt från patientens 

grundläggande fysiologiska mätningar så som längd, vikt och blodtryck till 

röntgenbilder eller videon av en undersökning. Med andra ord är patientjournalen en 

samling av alla dokument vilka är knutna till vården av patienten. (Socialstyrelsen, 

2010)  

Orsaken till att vi idag vill övergå till elektroniska journaler är att de har en hel del 

fördelar över pappersjournaler. Några av fördelarna är att de inte begränsas av det 

fysiska pappersarket och kan på så sätt möjliggöra snabbare och bredare information 

genom att de inte behöver hämtas från ett arkiv och fler personer kan läsa samma 

dokument från olika ställen samtidigt. Samtidigt är det möjligt att strukturera 

informationen i journalerna på så sätt att sökningen i journalerna blir snabbare och 

klarare, nackdelen med detta är dock att inmatningen av informationen blir 

långsammare. Slutligen är det en enorm fördel att vårdpersonalen kan komma åt 

informationen oberoende var de är, så länge de har rättigheter att komma åt 

patientjournalen. (Tang & McDonald, 2006; Poissant, et al., 2005) 

Men att använda elektroniskajournaler är inte bara en dans på rosor. Elektroniska 

journaler kräver mer tid för inmatningen av information jämfört med pappersjournaler 

(Shu, et al., 2001; Tang & McDonald, 2006). Inte bara att det kräver mer tid att mata in 

all data, det behövs även mer resurser till stödpersonalen eftersom användarna måste 

utbildas och stödas i användningen av systemet och samtidigt kan det innebära process 

ändringar för att få ut den maximala nyttan. (Oren, et al., 2003; Tang & McDonald, 

2006) Det kanske största problemet är att elektroniska journaler är känsliga för 

systemfel såsom elavbrott vilket kan orsaka att personalen jobbar i blindo och kanske 

inte har tillgång till aktuell information om patientens hälsotillstånd. (Weiner, et al., 

1999; Tang & McDonald, 2006)  

Så för att sammanfatta kan vi konstatera att patientjournalen är den huvudsakliga 

informationskällan vid patientvården. Fördelarna med elektroniska patientjournaler är 

större än nackdelarna, så som långsammare inmatning av data, och därför håller vi på 

att mer och mer att övergå till att använda dem. 
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1.4 Patientjournalensuppbyggnad 

Ett elektroniskt patientjournalsystem är en komplex helhet vilken består av många 

olika mindre system som kommunicerar sinsemellan för att bygga upp en fullständig 

informationskälla för att möjliggöra kontinuerlig vård till patienten. Simplifierat kan de 

mest centrala delarna för vård i dessa system summeras till: dokumentering (för text 

och mätresultat), laboratorieprov, radiologi (röntgen och andra bilder) och 

läkemedelsbehandling. Dessa delar kan vara moduler av ett större system eller så kan 

de vara skilda system vilka är kopplade till patientjournalen. Ytterligare finns det andra 

stödfunktioner vilka kan koppla ihop de olika delarna eller fungera som stöd för något 

beslut (till exempel genom att meddela om eventuella allergier när ett läkemedel blir 

ordinerat). (Tang & McDonald, 2006) Figur 1-1 visar en mycket simplifierad version av 

ett patientjournalsystem. Bilden baserar sig på de finska funktionsbehoven vilka 

Accenture (2011) kartlagt för ett eventuellt nationellt patientjournalsystem, som 

tilläggsmaterial har jag även använt Tang & Mcdonald (2006) för att koncentrera 

figuren på den direkta patientvården och inte så mycket på andra stödande- eller 

special funktioner.  

1.5 Begränsningar 

Jag kommer att koncentrera mig på läkemedelshanteringsmodulen (från och med nu 

”läkemedelsmodulen”) eftersom det är denna del av systemet som ska uppdateras. Med 

läkemedelsmodulen syftar jag på system som hanterar ordinationen och 

Figur 1-1 En förenklad bild över ett patientvårdssystem. Informationen är baserad på funktionsbehoven för det 
kommande nationella patientjournalsystemet Apotti. (Accenture, 2011)  
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administrationen av läkemedel, alltså direkt vård. Detta innebär att jag inte studerar 

läkemedelsbeställningen eftersom den varken är en del det aktuella systemet vilket 

studeras eller en del av den direkta vården. Ytterligare tar jag även i beaktande de 

förväntningar personalen har om de kommande elektroniska recepten.  

Litteraturen som används i teoretiska referensramen kommer att till största delen att 

beröra läkemedelsmodulen, men jag kommer även att se på elektroniska 

patientjournaler eftersom läkemedelsmodulen är en mycket central del för den direkta 

vården (Zheng, et al., 2009). Orsaken till detta val är att få en mer heltäckande 

vetenskaplig litteratur om acceptans. Däremot kommer jag att lämna bort tidigare 

forskning som ser specifikt på andra moduler/system inom patientjournalsystemet. 

Orsaken till detta är att centraliseringen av dessa delar kommer att ske först senare, det 

aktuella just nu är uppdateringen av läkemedelsmodulen. 

Undersökningen begränsas till den sjukvårdspersonal som är delaktiga i patientvården 

och hanterar läkemedel, specifikt läkare och sjukskötare, men till viss mån även 

närvårdare och förmän. Denna avgränsning gör att stödpersonal som även hanterar 

läkemedel, så som farmaceuter, inte beaktas. Även annan vårdpersonal så som 

laboratorieskötare eller röntgenskötare/radiologer ingår inte i undersökningen (lämnar 

bort) eftersom de inte hanterar läkemedel i den direkta patientvården. Förmännen 

ingår i undersökningen eftersom de flesta fortfarande deltar i alla fall till någon mån i 

patientarbetet, och känner även bra till den sociala stämningen på enheten. Genom 

denna begränsning kan jag koncentrera på teknologiacceptansen inom den direkta 

patientvården. Orsaken till detta är att de huvudsakliga användarna av 

läkemedelsmodulen är den personal som deltar i den direkta patientvården och därför 

är deras upplevelser de viktigaste för att få en verklig bild över teknologiacceptansen 

inom patientvården. (Weiner, et al., 1999).  

Undersökningen begränsas även till specialsjukvården och därmed hålls intervjuerna 

på ett centralsjukhus (se kapitel 2.1). Orsaken att jag valt detta är att specialsjukvården 

arbetar nära med både den primära hälsovården och den tertiära sjukvården (se 2.1 Det 

tertiära sjukvårdssystemet för mer information). Detta innebär också att 

specialsjukvården har en del överlappning med de två andra sektorerna inom 

hälsovården eftersom den fungerar som mellannivå. Ett centralsjukhus tar emot både 

svåra patientfall och också mindre kritiska poliklinikbesök (mottagningstid hos en 

läkare/sjukskötare). Med denna överlappning kan det förekomma resultat som är 
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relevanta också för de andra sektorerna, något jag inte anser möjligt om jag hade valt 

ett universitetssjukhus eller en hälsovårdscentral som plats för undersökningen.  

1.6 Uppsättning 

Arbetet är indelat i åtta delar. Jag börjar med att introducera studien och precisera 

forskningen. Därefter beskriver jag en bakgrund för att hjälpa läsaren förstå den 

nuvarande situationen i Finland. Sedan presenterar jag teknologiacceptansen och 

anpassar en populär modell att fungera som grund för studien. Nästa steg i arbetet är 

presentation av metodiken i sin helhet, både allmän genomgång av teori samt hur jag 

praktiskt gått tillväga. Jag fortsätter med att presentera analysen och sedan följer direkt 

en sammanfattning av resultatet. Som avslutning på arbetet har jag en generell kritisk 

granskning och en diskussion om de fynd som kommit fram i resultatet samt dess 

betydelse. Diskussionen ser både på den teoretiska aspekten och den praktiska 

aspekten. 
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2 BAKGRUND 

Syftet med bakgrunden är att ge läsaren en uppfattning om det finska 

sjukvårdssystemet och hur övergången till de elektroniska patientjournalerna gått 

tillväga. På så vis kan läsaren bättre förstå den nuvarande situationen. 

2.1 Det tertiära sjukvårdssystemet 

Sjukvårdssystemet är baserat på ett system som är byggt i tre steg. Det första steget i 

kedjan kallas primärhälsovården, vilket kan generaliseras till hälsovårdscentralerna 

och annan liknande grundläggande vård. Varje kommun måste själv organisera 

fungerade primärvård för sina invånare. Det andra steget i vårdkedjan är 

sekundärhälsovård som även kallas specialsjukvård. Specialsjukvården organiseras av 

21 sjukvårdsdistrikt, varje kommun måste tillhöra ett sjukvårdsdistrikt. Inom 

sekundärhälsovården finns det 15 centralsjukhus. Ett av dessa centralsjukhus kommer 

att vara mitt undersökningsobjekt (intervjuerna att utföras). Slutlitgen har vi 

tertiärsjukvården vilken styrs av Finlands 5 universitetssjukhus. Dessa sjukhus 

ansvarar för så kallade miljondistrikt och tar emot de mest komplicerade fallen i landet. 

Utöver detta ansvarar även universitetssjukhusen för att utbilda kommande läkare. 

(Social och hälsovårdsministeriet, 2012) För en schematisk bild se Figur 2-1. 

Figur 2-1 En schematisk skiss över det finska sjukvårdssystemet. 
Sekundärhälsovården är med blåbakgrund eftersom det är där studien utförs. 
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2.2 Patientjournalernas utveckling i Finland 

Övergången till elektroniska patientjournaler var planerad redan år 2000. (Ahlblad, 

2008; Hartikainen, et al., 2002) I detta läge fanns en standard som ram för 

anskaffandet av ett elektroniskt patientjournalsystem i sjukvårdsdistriktet och 

distriktet kunde välja det system som passade deras behov bäst. (Hartikainen, 2000) I 

bruk tagningen gick snabbt inom primärvården där 63 % använde sig av elektroniska 

journaler redan 2001, däremot släpade specialsjukvården fortfarande efter där största 

delen fortfarande sköttes via pappersjournaler. (Hartikainen, et al., 2002) Detta kan 

bero på att centralsjukhusen är större organisationer än hälsovårdscentralerna och 

därför är det ett större och mer komplicerat projekt att ta i bruk 

patientjournalsystemen på centralsjukhus jämfört med hälsovårdscentralerna. 

För att stöda överföringsprocessen gjorde statsrådet i april 2002 ett principbeslut att 

alla sjukvårdsdistrikt använder ett elektroniskt patientjournalsystem före 2007. I detta 

beslut fanns också även grunden för planerna att bilda ett nationellt 

sjukvårdsdatasystem vilket kunde bättre möjliggöra tillgången till god vård även i 

framtiden. (Social och hälsovårdsministeriet, 2002) Efter detta beslut började 

övergången på allvar, följande år hade 62 % av sjukvårdsdistrikten tagit i bruk ett 

elektroniskt patientjournalssystem. I mitten av 2005, 3 år efter principbeslutet var det 

endast ett sjukhus som inte hade ett elektroniskt patientjournalsystem i bruk (men 

hade planerat att ta i bruk ett inom kort). (Winblad, et al., 2006; Kiviaho, et al., 2004) 

2.3 Det begränsade informationsflödet 

I början var det endast möjligt att öppna elektroniska patientjournaler ur den egna 

regionens personregister, så det var inte möjligt att öppna en elektronisk patientjournal 

i Esbo om den är sparad i Helsingfors (med andra ord besök hos hälsovården utanför 

kommunen kan man inte komma åt via systemet). Detta problem märktes fort och 

redan 2007 hade 90 % av sjukvårdsdistrikten någon form av kommunikation över 

personregistergränserna. (Winblad, et al., 2008) Problemet i det här fallet är att denna 

kommunikation varit begränsad till de kommuner eller inrättningar vilka använder 

samma system. Det har nämligen visat sig att överföringen av data mellan systemen är 

mycket svårt. Det är i detta skede sjukvårdsdistrikten slog ihop sig till större 

beställarkluster där de tillsammans utvecklar systemen vidare. (Ahlblad, 2008) 

Leverantörerna har egentligen inga incentiv att lösa kommunikationsproblemen 
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eftersom ingen verkligen kräver detta. (Nykänen, et al., 2010). Problemet är inte unikt 

för Finland, det förekommer också internationellt. (Bates D, 2002)  

2.4 Nationell åtkomst av patientdata 

Som tidigare nämnts gjorde statsrådet principbeslutet i 2007 att grunda ett nationellt 

patientdatasystem. Samma år grundades Nationella Hälsoarkivet 

(Kansanterveysarktisto, från och med nu KanTa) vilken är en nationell 

informationstjänst koordinerad av FPA. KanTa kommer stegvis att nationalisera de 

elektroniska patientjournalerna. Meningen är inte bara att koppla sjukvårdsenheterna 

samman, utan även möjliggöra för patienterna att komma åt sitt egen patientdata över 

internet. (KanTa, 2011; Ahlblad, 2008) Det är inte meningen att KanTa ska ersätta de 

nuvarande patientjournalsystemen, endast centralisera kommunikationen så att data 

kan överföras mellan de olika patientjournalsystemen. (KanTa, 2011) 

Det första steget är att ta i bruk eRecept tjänsten, som namnet antyder möjliggör 

tjänsten elektroniska recept. Senare är det meningen att ta i bruk det nationella 

patientjournalssystemet som kommer att gå under namnet eArkivet. (Ahlblad, 2008) 

Från och med början av april 2013 använder hela offentliga sektorn eRecepten och 

senast första april 2014 är det meningen att alla inom den privata sektorn är kopplad 

till KanTa. (KanTa, 2012)  

2.5 Sammanfattning 

Finland använder sig av ett tertiärt sjukvårdssystem där kommunerna ansvarar för 

primärhälsovården, sjukvårdsdistrikten för specialsjukvården och 

universitetssjukhusen sköter om så kallade miljondistrikt. Däremot är det för tillfället 

aktuellt att förnya det tertiära sjukvårdssystemet enligt en ny modell. Elektroniska 

patientjournaler har tidigt tagits i bruk i Finland och nu används de inom all sjukvård i 

landet. Informationsflödet mellan organisationerna har fungerat väldigt dåligt och 

därför har man planerat att övergå till ett nationellt patientdataarkiv (KanTa). 

Övergången innebär ändringar i alla patientjournaler som nu är i bruk. Det som först 

står på tur att bli uppdaterat och kopplat till det nationella patientdataarkivet (KanTa) 

är läkemedelsmodulerna i de elektroniska patientjournalerna. Orsaken till 

uppdateringen är att de elektroniska patientjournalerna måste klara av att skriva 

elektroniska recept.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I denna del av arbetet kommer jag att presentera teknologiacceptans generellt och de 

två större modellerna (TAM och UTAUT) som dominerar denna gren av forskning. 

Slutligen beskriver jag hur teorierna om teknologiacceptansen kommer att användas i 

detta arbete och stöda valet med litteratur som behandlar teknologiacceptans inom 

hälsovården. Eftersom ingendera av modellerna är anpassad till hälsovården kommer 

jag att forma min egen modell med hjälp av tidigare forskning. 

3.1 Teknologiacceptans 

Teknologiacceptans handlar om hur och varför individer använder teknologi i olika 

situationer. (Venkatesh, 2013) Den största kategorin inom denna forskning är att se på 

teknologiacceptansen inom informationssystem, med andra ord hur och varför 

anställda använder teknologi inom organisationer. (ScienceWatch, 2009; Venkatesh, 

2013) Denna gren av forskning är mycket aktuell med tanke på att den i april 2009 blev 

utmärkt som den gren av forskning inom 22 forskningsområden som ökat mest under 

den närmaste tiden. (ScienceWatch, 2009) Samtidigt påpekar Chuttur (2009) att det 

här området varit aktuellt i två decennier men nu har intresset ökat den senaste tiden. 

Men har detta någon betydelse egentligen? Företag och organisationer lägger ner 

enorma resurser på att uppehålla och utveckla informationsteknologin. För varje år 

ökar behovet att lägga ner resurser på detta eftersom det blivit en kritisk faktor för 

företagen att klara av att vara konkurrenskraftiga och möta kraven utifrån (till exempel 

datasekretessen inom sjukvården). Men även om de investerar så här mycket finns det 

inga garantier att man har någon nytta av investeringarna, ibland kan de till och med 

leda till motsatsen. En av orsakerna till detta är användarnas varierande upplevelser av 

teknologier och nyttan av teknologi. Med andra ord beror det på hur användarna 

accepterar olika teknologier. (Lee, et al., 2009) 

Figur 3-1 Det grundläggande konceptet för teknologiacceptans modellerna (Venkatesh, et al., 2003) 
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Grundkonceptet för modellerna som studerar teknologi acceptans baserar sig på de 

individuella användarnas upplevelser av teknologi och hur detta påverkar 

användningen av denna teknologi. Medan upplevelserna kan påverka användningen 

både direkt och indirekt är det även möjligt för användningen av systemet att påverka 

upplevelserna och på så vis kan den också ändra med tiden. Se Figur 3-1 för en grafisk 

representation. (Venkatesh, et al., 2003) 

3.2 Technology acceptance model (TAM) 

Det finns en hel del olika modeller där ute, men TAM är en av de modellerna som 

verkligen har ett brett stöd bland forskare inom teknologiacceptans. (Chuttur, 2009) 

Ursprungsmodellen är publicerad i MIS Quarterly (en ledande tidsskrift inom 

informationssystemsforskningen) och enligt Google Scholar citerad knappa 16 000 

gånger. Med andra ord kan man lugnt säga att den är mycket väl etablerad inom sitt 

område. Samtidigt är modellen fortfarande mycket relevant idag även om den blivit 

utvecklad under 80-talets slut och publicerad 1989 (Chuttur, 2009). 

Själva modellen går ut på att det finns olika externa faktorer (External variables), vilka 

är kopplade till systemets funktioner, har en direkt påverkan på användarens upplevda 

nytta av systemet (Percieved Usefulness) samt den uppfattade känslan av hur enkelt det 

är att använda systemet (Förväntad ansträngning/Percieved Ease of Use). Dessa två 

faktorer igen påverkar användarens attityd till användningen (Attitude Toward Using) 

av systemet vilken i sin tur påverkar beteende avsikten (Behavioural Intention to Use) 

att använda systemet vilken slutligen påverkar själva användningen (Actual System 

Use) av systemet. Detta är de direkta och lineära sambanden mellan de olika delarna i 

modellen. Upplevd nytta har också en direkt påverkan på avsikten att använda 

systemet. Samtidigt har användarens uppfattning av hur enkelt systemet är att använda 

en påverkan på den upplevda nyttan och därmed indirekt på avsikten att använda 

systemet. (Davis 1989) 

Figur 3-2 Grafisk representation av TAM modellen (Davis 1989) 
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Davis (1989) validerar i artikeln att själva användningen av systemet påverkas kraftigt 

av användarnas upplevda nytta, hur enkelt systemet upplevs vara att använda och 

studerar direkt dessa aspekter. Med andra ord om användarna inte upplever en 

förbättring, även om det i verkligheten gör det, kan användaren låta bli att använda 

systemet helt och hållet. (Venkatesh & Bala, 2008)  

3.3 United Theory of Acceptance and Use of Technology  

UTAUT är en modell vilken bygger på 8 tidigare modeller, Bland annat TAM och Social 

Cognitive Theory (SCT). Syftet med UTAUT är att kombinera de tidigare modellerna för 

att grunda en ny modell vilken ger den bästa förklarningsgraden då teknologiacceptans 

studeras inom organisationer. (Venkatesh, et al., 2003) Modellen är inte lika citerad 

som TAM, men artikeln som Venkatesh, et al. (2003) skrivit för att presentera 

modellen är mycket aktuell och använd oberoende sin relativt unga ålder. Artikeln som 

presenterar modellen var citerad 6512 gånger i april 2013. 

Själva modellen har 4 huvudkategorier varav 3 påverkar användandet av systemet 

indirekt genom att påverka avsikten att använda systemet och 1 har en direkt påverkan. 

Den enda direkta påverkan omfattar Stödfunktioner (Facilitating Conditions). De 

indirekta kategorierna omfattar Förväntad prestanda (Performance Expectations), 

Förväntad ansträgning (Effort Expectancy), och Sociala intryck (Social Influence).  

Figur 3-3 En schematisk bild på UTAUT modellen. (Venkatesh, et al., 2003) 
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Utöver dessa kategorier finns det även 4 reglerande faktorer, nämligen ålder (Age), kön 

(Gender), erfarenhet (Experience) och frivillighet (Voluntary of Use). Dessa reglerande 

faktorer påverkar kategoriernas effekt. (Venkatesh, et al., 2003) Se Figur 3-3 för en 

schematisk bild på upplägget av modellen och för att se de olika delarnas koppling till 

varandra. 

Varje huvudkategori, med underkategorier och de reglerade faktorernas påverkan 

presenteras närmare nedan. 

3.3.1 Förväntad prestation 

Denna kategori består av graden som individen anser att användning av systemet 

kommer att förbättra eller stöda det egna arbetet. De underkategorier som finns här är 

Upplevda användbarhet (Perceived Usefulness), Yttre motivation (Extrinsic 

motivation), Systemets kompatibilitet med arbetet (Job-Fit), Relativa fördelen 

(Relative advantage), Förväntningar av resultat (Outcome Expectations). Upplevd 

användbarhet ser närmare på användarens egen uppfattning över hur systemet 

kommer att stöda det egna arbetet, t.ex. användarens syn på systemets stöd för 

produktivitet eller patientsäkerhet. Yttre motivationen är användarens syn på de 

personliga resultaten som kan förekomma om systemet används (t.ex. förbättrad 

prestation, lön eller liknande). Systemets kompabilitet med arbetet handlar om 

hur systemet förbättrar den enskilda användarens arbetsinsatser, t.ex. genom att göra 

arbetet snabbare eller förbättrar på kvaliteten som personen kan åstadkomma. Den 

relativa fördelen handlar om hur det nya systemet är bättre än det tidigare sättet. 

Förväntningarna på resultatet innebär det som förväntas av användarens 

beteende när hen använder systemet (t.ex. Om hen använder systemet kommer anser 

hen att hen kan sköta arbetet mer effektivt?). (Venkatesh, et al., 2003) 

Enligt Venkatesh, et al. (2003) har varken mängden erfarenhet eller huruvida systemet 

är påtvingad eller inte någon effekt på den förväntade prestationen. Däremot anser 

Venkatesh, et al. (2003) att kategorin har större betydelse för män än kvinnor eftersom 

att män är mer uppgiftsorienterade och koncenterar sig därför mer på dessa aspekter.  

Samtidigt kan man förvänta sig att den yttre motivationen har en mycket stark 

påverkan hos de yngre medarbetarna.  
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3.3.2 Förväntad ansträngning 

Denna kategori koncentrerar sig på hur mycket ansträngning användaren upplever att 

hen måste sätta in för att använda systemet. Till denna kategori hör upplevd 

användbarhet (Perceived Ease of Use), komplexitet (Complexity), och användbarhet 

(Ease of Use). Den upplevda användbarheten är hur mycket användaren upplever 

att hen måste anstränga sig och lägga ned arbete för att klara av att använda systemet. 

Komplexiteten handlar om hur svårt användaren upplever det är att förstå och 

använda systemet. Slutligen har vi användbarheten vilken ser på hur svårt det 

verkligen är att använda systemet. (Venkatesh, et al., 2003) 

Liksom för Förväntningarna på prestation är denna kategori inte märkbart påverkad av 

att systemet är påtvingat eller inte. Ytterligare mister denna kategori betydelse med 

tiden. De som lägger vikt på denna kategori är framför allt kvinnor, äldre och de med 

litet erfarenhet av olika IT system. (Venkatesh, et al., 2003) 

3.3.3 Sociala intryck 

Här ser vi på hur individerna påverkas av andra personers åsikter som finns i deras 

närhet. Koncentrationen ligger speciellt på nyckelpersoner på avdelningen och deras 

styrka. De delar som bygger upp kategorin är Subjektiva normer (Subjective Norm), 

sociala faktorer (Social Factors), och Image (Image).  Den subjektiva normen 

hanterar individens uppfattning om hur andra anser att hen ska agera i situationen.  De 

sociala faktorerna är hur man överenskommit inom den egna sociala kretsen att 

använda systemet. Till detta tillhör även stödet hen upplever att hen fått av ens förmän 

och organisationen i allmänhet för att hen ska använda systemet. Slutligen har vi 

image som ser på hur den enskilda individens status påverkas inom den egna sociala 

kretsen (t.ex. är det de bästa i organisationen som använder sig av systemet). 

(Venkatesh, et al., 2003) 

Denna kategori har många olika aspekter som påverkar den på olika sätt. Enligt 

Venkatesh, et al. (2003) har de Sociala intrycken endast betydande effekt då systemet 

är påtvingat. När systemet är påtvingat är följande delar viktiga att ta i beaktande: 

Ökad erfarenhet minskar betydelsen medan å andra sidan ökar åldern betydelsen av de 

sociala inflytanden som finns. Ytterligare kan man tillägga att kategorin är viktigare för 

kvinnor än män. Ytterligare ska man komma ihåg att denna kategori har störst 

betydelse i början, men minskar i det långa loppet.  
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Diskussion om sociala faktorer var ofta bortlämnade i litteraturen så som till exempel 

dissertationen av Edwards (2006) där man lämnat bort både de Sociala faktorerna och 

stödfunktionerna för att hålla arbetets omfattning inom överenskomna ramarna. 

Hennington & Janz (2007) ser på relationen mellan betalare (försäkringsbolag, staten 

eller patienten) och läkare vilket inte riktigt är aktuellt i Finland inom den kommunala 

sektorn. Men i USA är läkarna ovilliga att ta i bruk elektroniska patientjournaler 

eftersom de gör uppföljning lättare och läkarna vet inte hur insamlad data kommer att 

användas. Ytterligare kan en betalare i USA kräva en viss typ av vård (t.ex. en billigare) 

även om en annan vårdform kliniskt vore bättre (Hennington & Janz, 2007; Bates, et 

al., 2003).  

3.3.4 Stödande funktioner 

Stödande funktioner är den enda kategori som har en direkt påverkan på användningen 

av systemet. Denna kategori hanterar både de organisatoriska och tekniska stöd som 

finns tillgängliga för användarna att ta systemet i bruk. De underkategorier som 

förekommer är; Upplevd kontroll över den egna användningen av systemet (Perceieved 

Behavioral Control), stödfunktioner (Facilitating Conditions) och kompatibilitet 

(Compatibility). Den upplevda kontrollen av beteende hanterar olika 

beteendehinder användaren upplever att hen har. I detta ingår omständigheter som 

resurser, teknologi och synen på den egna effektiviteten med systemen. Med andra ord 

ser man på olika faktorer som påverkar användningen direkt, så som kunskap och 

resurser att hantera systemet samt systemets kompabilitet med andra system. 

Stödfunktionerna handlar om vad som gjorts för att göra i bruk- tagningen lättare 

för användaren. Till detta hör en helpdesk samt annat stödmaterial som varit 

tillgängliga och verkligen gett stöd för att ta i bruk systemet. Slutligen har vi 

kompabiliteten. Här koncentrerar man sig mest på användarens upplevelser om 

systemet passar in i arbetet generellt. (Venkatesh, et al., 2003) 

Varken kön eller frivillighet har någon märkbar betydelse för denna kategori. 

Kategorins betydelse minskar med ökad erfarenhet av olika system. Samtidigt lägger 

äldre personer mer vikt på olika stödfunktioner och med det ökar kategorins betydelse 

för äldre personer. (Venkatesh, et al., 2003) 

3.4 Val av teori 

Medan största delen av forskningen (se t.ex. Loomis et. al, 2002 eller Edwards, 2006) 

av teknologiacceptans inom sjukvården hanterar endast en eller få synvinklar är jag 
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mer intresserad av helheten. Eftersom jag är intresserad av att studera och förstå 

helheten är ett färdigt ramverk en god början för att uppnå detta. (Hennington & Janz, 

2007; Escobar-Rodriguez, et al., 2012) TAM är som sagt den mest validerade modellen 

och har använts ett flertal (mångfald) gånger, även inom sjukvården (Escobar-

Rodriguez, et al., 2012). UTAUT däremot är den nyare av dessa två modeller, men den 

har fördelen att den är specifikt utvecklad till att förklara teknologiacceptans inom 

organisationer. Problemet med båda modellerna är att de är utformade för att 

användas i kvantitativa studier. Samtidigt har modellerna inte i nämnvärd grad använts 

för (att göra några) studier inom sjukvårdsbranschen. Detta innebär att jag inte vet 

vilka problem och utmaningar sjukvårdspersonalen upplever när det handlar om att 

acceptera teknologi. Min strävan är att bygga upp en mer holistisk syn över dessa frågor 

inom sjukvården? vilken kan fungera som grund vid framtida forskning. TAM3 (en 

reviderad version av TAM modellen där externa faktorerna blivit bättre formulerade) 

kunde vara ett alternativ för undersökningen. Men revisionen forskar endast i de 

externa faktorerna som påverkar den förväntade prestationen och arbetsmängden, den 

utvidgar inte de huvudkategorier vilka förklarar viljan att använda systemet. UTAUT 

däremot är utformad för att få en bättre helhets förståelse av teknologiacceptansen 

inom en organisation, den utvidgar TAM modellen för att få fram en bättre 

förklaringsgrad till teknologiacceptansen. I och med detta ser jag att UTAUT är den 

mest lämpande grund modellen för att uppnå en god helhetsbild.  

Eftersom det är en generell modell som används vilken dessutom är ämnad till att 

tillämpas på kvantitativa studier finns det ett behov att tillämpa modellen till kontexten 

där den kommer att användas. det finns inte mycket studier som använder modellen i 

sjukvårdskontext, finns det inte heller någon specifik reviderad modell som jag kan 

använda i studien (Hennington & Janz, 2007). Modellen har dock konstaterats vara 

relevant i andra (kontext) sammanhang och samtidigt har huvudkategorierna fungerat 

bra då den blivit använd i sjukvårdskontextet de få gånger detta hänt. Ett liknande 

tankesätt har även använts av Hennigton & Janz (2007) vilka använt 

huvudkategorierna i UTAUT som grund för en litteraturstudie. Med andra ord kommer 

jag att strukturera mitt arbete enligt huvudkategorierna; Förväntad prestation, 

förväntad ansträngning, sociala intryck och underlättande kategorier. Respektive 

underkategorier kommer även att användas ifall de verkar relevanta.  

Däremot kommer jag På rekommendation av Escobar-Rodriguez, et al. (2012) kommer 

jag också att inkludera säkerhet som en skild huvudkategori som indirekt påverkar 
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användandet. Orsaken till detta är att denna aspekt inte helt kommer fram i någon av 

de tidigare kategorierna och visade sig vara självständigt signifikant i studien av 

Escobar-Rodriguez, et al. (2012). Säkerheten kommer fram genom att 

sjukvårdspersonalen lättare accepterar system som minskar fel vid ordination och 

hantering av läkemedel, som är en annan aspekt på hur bra/snabbt det går att använda 

systemet. Å andra sidan påverkar labila system negativt på acceptansen, t.ex. vid fallet 

där radbyten i recepten orsakade problem i de elektroniska recepten (Väisänen, 2012).  

De reglerande faktorerna kommer jag att behandla på samma sätt som 

underkategorierna. Med andra ord kommer inte de reglerande faktorerna att beaktas 

direkt, men ifall någon faktor kommer klart fram ur materialet används den i analysen. 

I och med detta blir den slutliga modellen baserad på en modifierad UTAUT modell 

vilken presenteras nedan i Figur 3-4. De indirekta faktorerna är representerade i gult 

och de direkta faktorerna i blått. 

3.5 Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer jag att presentera den tidigare forskning som jag funnit 

genom omfattande sökningar i de databaser jag har tillgång till på högskolan. Jag har 

även gjort manuell sökning i böcker och artiklar vilka varit relevanta. Som bas för 

litteraturgenomgången fungerar modellen presenterad i Figur 3-4. 

3.5.1 Förväntad prestation 

Från ett nationellt perspektiv finns det en positiv inställning att övergå till de 

elektroniska patientjournalerna istället för att använda pappersjournalerna. Problemet 

Figur 3-4 Den modifierade UTAUT-modellen vilken fungerar som grund till detta arbete. 
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är snarare de klumpiga och tidskrävande systemen vilka används för att hantera dessa 

journaler. (Kortteisto, 2008) Det som tar överlägset mest tid i dessa system är 

datainmatningen. (Miller & Sim, 2004) Men istället blir hämtningen av information 

snabbare. (Tang & McDonald, 2006) Enligt Clemmer (2004) är systemen bra då 

informationen hittas genom att se igenom färre än 3 sidor och att det räcker under 2 

sekunder att få fram en sida.  

Samtidigt upplever individuella användare övergången till datasystemen olika. Enligt 

Loomis et al. (2002) upplever icke-användare av elektroniska patientjournaler mindre 

nytta av systemen än vad användarna gör. Med andra ord upplevs systemen ge större 

nytta efter att användarna börjat använda dem. Däremot ser Zheng et al. (2009) att 

olika medicinska specialiteter upplever nytta olika. Som exempel förekommer det att 

läkare inom inremedicin upplever en större nytta av elektroniska läkemedelsmoduler 

än de läkare som arbetar inom kirurgin. Lika så konstaterar Bates et al. (2003) att 

polikliniker och vårdavdelningar fungerar på olika sätt och på så sätt lägger värde på 

olika delar av systemet.  

Hennigton & Janz (2007) konstaterar i sin artikel att läkare upplever att den viktigaste 

aspekten för en ny läkemedelsmodul är att den ska passa ihop med de tidigare 

arbetsprocesserna. Då inte systemet överensstämmer med arbetsprocesserna påverkas 

avsikten att använda detta system, vilket i sin tur kan påverka användningen direkt 

(Hennington & Janz, 2007; Junglas, et al., 2008). Baron et al. (2005) ger ett bra 

exempel där de tar upp problemen vilka förekommer (i början) då ett system nyligen 

tagits i bruk; bland annat orsakar det att arbetet blir långsammare på grund av ökad 

arbetsmängd och minskad patientkontakt. Däremot konstaterade de att systemet ökade 

kvaliteten på vården. Makoul et al. (2001) visade i sin studie att första besöket hos en 

läkare tog i medeltal 37,5 % längre tid då ett system nyligen tagits i bruk. Enligt 

McIntyre (2004) är användarna mindre villiga att använda nya system även då 

störningarna i arbetsprocesserna är kortvariga och man får ut nyttan först litet senare.  

Junglas et al. (2008) stöder detta i sin studie var de konstaterade att användningen 

hade en positiv korrelation med hur systemet passade in i arbetsprocesserna. Zheng et 

al. (2009) argumenterar att systemen måste planeras så de stöder arbetsprocesserna. 

Ifall de inte planeras så detta kan orsaka att användargränssnittet blir svårt att använda 

som leder till en större risk att systemet lämnas oanvänt. Som exempel kan 

förväntningarna att data matas in på ett specifikt sätt orsaka att arbetet blir svårare 
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eftersom det inte passar in naturligt med arbetssättet på enheten (Hennington & Janz, 

2007).  

Systemen måste också vara flexibla eftersom arbetsprocesserna är annorlunda på olika 

enheter. Vilket är helt logiskt, man arbetar inte på samma sätt på en 

poliklinikmottagning för diabetes patienter så som en kirurgisk enhet för 

hjärtpatienter. Bates et al. (2003) konstaterar dock i deras studie att detta är en mycket 

central del för att utveckla system för sjukhusen. För att få ett system bättre accepterat 

på sjukhuset ska systemet också anpassas till arbetsprocesser på polikliniker, inte 

endast till arbetsprocesser på avdelningar. I normala fall koncentrerar man sig till 

största delen på avdelningsarbetet. När systemet stöder arbetsprocesserna på en enhet 

upplever vårdpersonalen att den egna produktiviteten förbättras, om systemet inte 

stöder arbetsprocesserna försöker enheten göra sig av med systemet (Zheng, et al., 

2009). 

Man kan konstatera att det centrala i detta avsnitt är att själva idén att övergå till 

elektroniska patientjournaler är en uppskattad idé. Däremot är systemen för tillfället 

tidskrävande. Jag kan också konstatera ur de tidigare forskningsresultaten att olika 

användare söker olika saker ur systemet och att det är viktigt att ta detta i beaktande då 

man planerar de nya systemen. Samtidigt är det ytterst centralt att systemet stöder 

arbetsprocesserna om det ska bli accepterat, däremot ändras denna syn med tiden 

eftersom arbetsprocesserna också kan ändra i och med användandet av systemet. 

Ytterligare visar det sig att system vilka förbättrar något jämfört med tidigare blir detta 

system lättare accepterat och därmed använt (Bates, et al., 2003). 

3.5.2 Förväntad ansträngning 

System för hantering av läkemedelsbehandling är mycket avancerade system vilka ofta 

kräver mycket uthållighet av användarna för att användas. En av orsakerna är den extra 

mängd arbete som systemen kräver när man måste ändra processerna i vårdarbetet. 

Ändringen av processerna gör inlärningen av systemet svårare. (Hennington & Janz, 

2007) Också avancerade system måste vara användarvänliga, vilket är något som 

kräver förbättring både internationellt och nationellt (Lääveri, 2010; Zheng, et al., 

2009). System vilka är svåra att använda orsakar inte bara mer insatser av personalen, 

de kan också orsaka att användarna upplever sämre produktivitet jämfört med ett 

enklare system. Enklare system är också mer sannolika att bli använda. (Zheng, et al., 

2009) När ett system är intuitivt att använda och det går snabbt att lära sig använda 
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det, är det också vanligare att man verkligen börjar använda det (Clemmer, 2004). 

Däremot måste man komma ihåg att det är svårare att hantera dessa datasystem ifall 

man inte använt något liknande system tidigare. Det här orsakar att arbetet känns 

krångligare och det därmed krävs mer ansträngning att lära sig systemet. (Loomis, et 

al., 2002) 

3.5.3 Sociala intryck 

De personer som söker vård idag är vana med att det används datorer inom alla yrken 

och att de finns för att stöda arbetet. Med andra ord finns det en förväntan hos 

patienterna att personalen ska använda datorer i arbetet. (Baron, et al., 2005) Det här 

visar sig också hos vårdpersonalen som känner sig produktivare när de använder ett 

system som de känner är bekvämt att använda framför patienter. (Zheng, et al., 2009) 

Samtidigt blir patienterna frustrerade om väntetiderna blir för långa för att 

vårdpersonalen inte kan använda systemen, även om vårdkvaliteten ökar. (Baron, et al., 

2005)  

Det här kan vara en orsak till att många inom vården motsätter sig ändringar i 

datasystemen. En annan möjlighet till att man motsätter sig ändringarna är att den 

gemenskap man tillhör har en kollektiv syn att ändring är negativt. En sådan stark 

gemenskap har speciellt läkarna, vilka är få till antalet men har fortfarande en stark 

position på sjukhuset. (Poon, et al., 2004; Bhattacherjee & Hikmet, 2007; Miller & Sim, 

2004) Det är viktigt att det finns personer på avdelningen som är skickliga att använda 

systemet och kan vara en förebild som de andra kan följa. Även om läkarna har en stark 

gemenskap och den är negativ kan den ändras med tiden då de andra större 

yrkesgrupperna ser fördelarna med systemet och visar detta till läkarna. (Poon, et al., 

2004) 

3.5.4 Säkerhet 

Det finns en generell syn att elektroniska patientjournaler både minskar på 

kostnaderna och ökar vårdkvaliteten märkbart. Det här stämmer inte alltid med 

verkligheten. Nya system behöver inte öka effektiviteten eller kvaliteten märkbart 

(Himmelstein, et al., 2010). Om ett system inte är planerat att stöda arbetsprocesserna 

kan det orsaka försämringar i användargränssnittet och därmed orsaka risk situationer 

och minskad vårdkvalitet. (Zheng, et al., 2009) Ett exempel på detta är problemet med 

radbyten som fanns i början då E-recepten började användas. Det här problemet kunde 

orsaka allvarliga fel doseringar i recepten som patienterna fick och var inte synliga 
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förrän på apoteket. (Väisänen, 2012) Samtidigt visar Koppel et al. (2005) i sin studie att 

systemen inte bara ökar på säkerheten i läkemedelshanteringen, de tillför också nya 

tekniska problem vilka inte fanns tidigare med pappersjournalerna. Men även om det 

finns mycket negativt att säga om systemen visar det sig klart att de nog förbättrar 

vårdkvaliteten (Leung, et al., 2003; Bates, et al., 2003)  

De elektroniska patientjournalerna har den stora fördelen att en stor mängd 

information kan samlas på ett och samma ställe (Tang & McDonald, 2006). Men denna 

fördel har också börjat bli en nackdel eftersom det börjar finnas för mycket information 

att hantera i det dagliga arbetet. Det här orsakar att det inte är möjligt för någon 

människa att kontinuerligt ge högkvalitetsvård eftersom det finns för mycket 

information som hanteras under tidspress. En del av de rutinartade arbeten som finns 

kunde automatiseras för att minska informationsmängden som måste hanteras och 

samtidigt frigöra tid vilken annars lagts på denna hantering. (Ortiz, et al., 2002) Som 

exempel kan man automatisera interaktionskontroller (kontroll ifall det finns en 

samverkan mellan två läkemedel) så läkaren inte personligen måste gå igenom alla 

läkemedel och se ifall de har någon allvarlig bieffekt. När det är automatiserat visar 

systemet ifall det finns någon grav interaktion mellan de läkemedel patienten använder 

och läkaren behöver först då ta ställning till situationen. (Hennington & Janz, 2007) 

Berner & Moss (2005) är också av åsikten att det finns alldeles för mycket information 

för att en människa ska kunna hantera det. En gigantisk mängd information hindrar 

snarare än främjar god vård. För att göra informationen användbar måste det finnas 

någon form av filtrering så att det viktiga inte drunknar och försvinner. 

Slutligen kan jag konstatera att det finns en klar fördel med denna stora mängd data. 

Stora mängder lättåtkomlig data kan användas för att utveckla forskning och på så vis 

förbättra vårdkvaliteten på längre sikt (också). Informationen kan också användas för 

att stöda beslutsfattandet genom att samla ihop historiska resultat för att visa trender 

(till exempel om en epidemi börjar eller om hur en specifik antibiotika fungerat i en viss 

situation). Allt detta kunde vara teoretiskt möjligt att göra med pappers journaler 

också, men mängden tid som krävs gör att informationen (blir) är gammal och 

oanvändbar då den är klar. (McIntyre, 2004) 

3.5.5  Stödfunktioner 

Då ett nytt system tas i bruk är det mycket viktigt att systemet får ett starkt stöd hos 

organisationens ledning. Det här visar att systemet är viktigt och därför viktigt att ta i 
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bruk. Samtidigt är det också viktigt att det finns direkt stöd på avdelningen, någon man 

kan fråga om hjälp då man inte vet hur man ska göra. (Poon, et al., 2004) 

För att systemet ska tas i bruk så lätt som möjligt bör det finnas tilläggsresurser för att 

vårdpersonalen ska lära sig använda systemet. Det viktigaste här är tidsbristen då ett 

nytt system börjar användas vid sidan av det egna arbetet. Det här är speciellt viktigt 

för personer vilka inte har mycket dator- och teknologivana. (Miller & Sim, 2004) 

Förutom tid är det ytterst viktigt att man utbildar personalen i att använda systemet. På 

så sätt ökar tilliten på användbarheten av systemet och gör också att användarna som 

fått utbildningen upplever att systemet är enklare att använda. (Escobar-Rodriguez, et 

al., 2012) 

3.6 Sammanfattning 

I detta kapittel har jag presenterat två populära modeller inom teknologiacceptans 

forskning samt anpassat dem enligt rekommendationer av tidigare forskning inom 

området. Anpassningen innebar främst att underkategorierna lämnats bort för att 

tillåta hälsovårdens egna egenskaper att komma fram bättre samt att huvudkategorin 

Säkerhet lades till. Den nya modellen användes sedan som bas för att göra en 

litteraturgenomgång av tidigare internationell forskning inom området. 
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4 METODIKEN 

I denna del av arbetet kommer jag att kort presentera den metodik jag valt använda. 

Jag börjar med att presentera metodiken generellt och sedan hur den tillämpas i detta 

arbete. 

4.1 Forskningsdesign 

Eftersom jag är intresserad av sjukvårdspersonalens upplevelser ser jag att en kvalitativ 

metod, som koncentrerar sig på ord och värden, lämpar sig bättre än en kvantitativ 

metod, som innebär numeriskt data och analys av siffror (Bryman & Bell, 2003). Jag 

har som avsikt att studera på vilket sätt användarna upplever situationen, inte hur 

många som upplever situationen som på ett visst sätt. Samtidigt är 

sjukvårdspersonalens upplevelser ett mycket litet utforskat område (speciellt i Finland) 

inom hälsovården och det gör att en explorativ design passar utmärkt för mitt syfte. 

(Escobar-Rodriguez, et al., 2012; Yin, 2002; Ahrne & Svensson, 2011). På grund av 

ovanstående har jag valt att utföra studien som en explorativ Case-studie. 

Case-studier är en vanlig form av forskning inom bland annat sociologi och ekonomi 

(Ghauri & Gronhaug, 2002; Gilgun, 1994). Jag har valt att använda mig av Case-

undersökning eftersom denna metod passar bra då man vill förstå komplexa situationer 

i en verklig kontext där forskaren inte har någon eller endast lite kontroll över 

situationen. Den ger möjligheten att se på verkliga händelser och ge en mer holistisk 

bild av specifika händelser. En enkät kunde ge mer generaliserbar information om den 

skickades till många sjukhus runt omkring i landet, men i detta fall är jag intresserad av 

hur personalen upplever situationen. Jag är intresserad av att gå mer på djupet än vad 

en enkätundersökning kan möjliggöra. Med andra ord ser jag att Case-undersökningen 

är den mest lämpande strategin för denna undersökning. (Yin, 2002)  

Eftersom att Caset i detta fall är ett centralsjukhus i Finland ser jag att undersökningen 

bäst lämpar sig som en inbäddad Case-studie. Detta innebär att innanför 

sjukhuskontextet finns det fler underkontext som jag i verklighet studerar. Orsaken till 

detta är att olika vårdenheter har mycket olika sätt att arbeta även om de har samma 

grundfunktion, att ge vård till människor. Till exempel fungerar inte en psykiatrisk 

vårdavdelning på samma sätt som en operationssal eller inremedicinsk poliklinik. 

Därför behöver jag undersöka de olika enheternas kontext och på så sätt få fram en mer 

holistisk bild över situationen i sjukhuset som en helhet. (Y in, 2002) 
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4.2 Datainsamling 

För att utföra Case-studien kommer jag att använda mig av intervjuer. Intervjuer är bra 

då man vill gå rakt på sak och ger möjligheten att gå på djupet eftersom forskaren utför 

intervjuerna. Intervjuer är mycket populära inom den kvalitativa forskningen och bland 

de viktigaste datainsamlingsmetoderna inom Case-studier (Qu & Dumay, 2011) 

Fördelen är att intervjuer möjliggör djupgående datainsamling med ett fåtal 

respondenter (Ahrne & Svensson, 2011). Observationer kunde vara ett alternativ, men 

med tanke på att det handlar om en sjukhusmiljö kan det vara krångligt att arrangera 

detta på grund av sekretessen med patientdata. Att observera som metod passar också 

bättre när man vill följa med hur något utförs, vilket inte är målet med denna studie där 

jag vill studera upplevelser. Att gå igenom olika dokumentation på sjukhuset 

(rapporter, feedback blanketter, med mera) är ett tredje alternativ. Men det har inte 

gjorts några undersökningar över hur sjukvårdspersonalen upplever situationen och 

därmed finns det litet material att utgå ifrån, vilket kan lämna många frågor 

obesvarade. Ytterligare har rapporterna som sjukvårdspersonalen skickat in mest 

handlat om hur olika händelser ska utföras i läkemedelsmodulen. Eftersom att denna 

dokumentation är väldigt snäv och mängden liten kan den närmast användas som 

stödmaterial. (Y in, 2002) 

Intervjuer passar också bra eftersom innehållet koncentrerar på hur respondenterna 

upplever situationen och inte vad de kommer ihåg. Samtidigt tillåter jag som 

utomstående forskare och med löfte om anonymitet att respondenterna berättar sin 

verkliga åsikt om situationen. För att hålla anonymiteten starkare kommer 

respondenterna att besvara frågorna individuellt. (Y in, 2002; Ahrne & Svensson, 2011) 

Problemen som främst kan förekomma är att respondenterna försöker ge de svar som 

forskaren vill ha. De flesta respondenterna känner mig personligen så de känner inte 

till min personliga åsikt om situationen. De respondenter jag är bekant med från 

tidigare är däremot mer avslappnade och kan därmed berätta mer fritt om studien. 

Frågorna är öppna och ställda på så sätt att respondenterna får fritt berätta sina 

upplevelser. Samtidigt är de gjorda så att respondenterna inte kan härleda sig till vad 

forskarna är ute efter. (Y in, 2002) 

Jag har valt att utföra intervjuerna som semistrukturerade. Med andra ord har jag en 

intervju guide som jag utgår ifrån för alla respondenter, men samtidigt finns 

möjligheten att ställa följdfrågor vilket inte är möjligt med en strukturerad intervju. 

Semistrukturerade intervjuer ger även en ram för att få svar på specifika frågor snarare 
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än att diskutera olika teman som i en ostrukturerad intervju. Med andra ord är 

ostrukturerade intervjuer mer som diskussioner och strukturerade intervjuer mer som 

enkäter medan semistrukturerade intervjuer ger en fokuserad medelväg som tillåter 

mer flexibilitet. På så sätt kan jag förankra intervjufrågorna i den teoretiska 

bakgrunden och få reda på hur de olika individerna upplever de olika delarna. (Ahrne & 

Svensson, 2011; Y in, 2002) 

4.2.1 Val av respondenter 

Respondenterna kommer att väljas på basis av lämplighetsurval, en icke statistisk 

urvalsmetod. Jag har valt denna metod eftersom den möjliggör en bra spridning av de 

olika individerna som ska intervjuas. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) För att begränsa 

respondenterna har jag valt sjukskötare och läkare eftersom de är de huvudsakliga 

användarna av läkemedelsmodulen. 

Sjukskötarna är väldigt många till antalet så jag valde sjukhusets tre största 

verksamhetsområden, nämligen psykiatri, kirurgi och inremedicin och kontaktade 

respektive överskötare till verksamhetsområdet. Överskötarna rekommenderade 

enheter som jag kunde kontakta angående intervjuerna. Från rekommendationen som 

gavs valde jag en vårdavdelning per verksamhetsområde. Jag valde att ytterligare 

kontakta jourpolikliniken och uppvakningen för att få insikt i mer speciella områden 

som klart skiljer sig från avdelningarnas arbetssätt. Vid varje avdelning tog jag kontakt 

med respektive avdelningsskötare som fungerade som avdelningens informant och 

rekommenderade individer för intervjun. Avdelningarnas respondenter var alltid 

sjukskötare med varierande erfarenhet att använda läkemedelsmodulen. Jag valde även 

att intervjua en person från IT-avdelningen eftersom de är vårdpersonalens 

huvudsakliga stöd till att använda sig av läkemedelsmodulen och kan därför ge en 

generell bild av situationen. 

Läkarna till intervjun valdes på basis av rekommendationer av informanterna. Mitt 

urval av läkare representerade olika åldersgrupper och alla verksamhetsområden 

förutom psykiatri. Läkarna från jourpolikliniken verkade även på vanliga polikliniker 

och på avdelningarna, men jag träffade dem på polikliniken och därför kategoriserar 

jag dem dit. Jag intervjuade en läkare från uppvakningen eftersom anestesiläkarna som 

arbetar där också deltar i vården på avdelningarna. Jag valde att intervjua en 

anestesiläkare eftersom de hanterar läkemedel till en större grad än kirurgerna. 

 



26    

 

Enhet Sjukskötare Administration Läkare Totalt 

Inremedicinska avdelningen 2 1 1 4 

Kirurgiska avdelningen 2 1 0 3 

Psykiatriska avdelningen 1 1 0 2 

Uppvakningen 1 1 1 3 

Jourpolikliniken 2 1 2 5 

IT-avdelningen 0 1 0 1 

Totalt 8 6 4 18 
Tabell 4-1 Fördelningen av respondenter inom sjukhuset 

Orsaken till att intervjuerna blev 18 till antalet (läkare, sjukskötare + administration) är 

att jag fortsatte utföra intervjuer tills jag uppnådde datasaturation. Datasaturation 

innebär att det inte längre kommer fram något nytt av respondenterna och samma svar 

upprepas. I detta skede är det onödigt att utföra fler intervjuer eftersom de inte tillför 

någon märkbar ny information. (Ahrne & Svensson, 2011; Rowley, 2012) Intervjuernas 

längd varierade mellan 11 och 49 minuter, med en medellängd på 27 minuter. 

I Tabell 4-2 presenteras könsfördelning och fördelning enligt arbetserfarenhet I 

tabellen framkommer att det finns fler kvinnliga respondenter än manliga. Detta är en 

relativt naturlig fördelning eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar på ett 

sjukhus än män. Men generellt finns det en tillräcklig mängd respondenter för att 

representera båda könen. Fördelningen av erfarenhet följer även demografin för 

arbetstagare på sjukhus på sjukhus, där medelåldern är relativt hög. Ett problem med 

urvalet är att personal med kort arbetserfarenhet är dåligt representerad och det finns 

inga kvinnliga sjukskötare i denna kategori. Vad detta kan innebära för resultatet är 

svårt att förutse. 

  Erfarenhet 

  Liten Medel Mycket Totalt 

Kön 

Män 2 2 3 7 

Kvinnor 1 4 6 11 

Totalt 3 6 9 18 
Tabell 4-2 Fördelningen av respondenternas kön och erfarenhet på fältet 

4.2.2 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna är gjorda på ett centralsjukhus i Finland 2012 under veckorna 46-47, ca 6 

veckor efter att läkemedelsmodulen tagits i bruk i hela sjukhuset och 10 veckor sedan 

de första utbildningstillfällena.  
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Intervjuerna utfördes på varje respondents arbetsenhet för att erhålla en bekant miljö 

där respondenterna kände sig bekväma att svara på frågorna. Alla intervjuer bandades 

så att det inte fanns några störande moment och att jag senare hade möjlighet att 

lyssna igenom materialet då jag utförde analysen. 

4.3 Analys av datamaterialet 

Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att man 

systematiskt och objektivt organiserar data för att identifiera mönster och teman som 

kommer fram. Syftet är att kategorisera materialet och få fram viktiga enheter och 

centrala teman som förekommer.  

Hur man rör sig mellan datamaterialet och teorin kan göras på tre olika sätt. Man kan 

börja med att utgå från materialet och bygga upp underkategorier, kategorier och 

teman som förekommer. Detta sätt kallas induktiv innehållsanalys och är bra ifall man 

inte har någon stark teori som går att följa för kategoriseringen. Alternativ kan man 

utgå ifrån en teori med färdiga kategorier som styr kategoriseringen av data till 

lämpliga kategorier. Detta är en deduktiv innehållsanalys och är mycket passande om 

man har en stark teori vilken man vill validera. (Tuomi & Sarajärvi, 2009; Forsberg & 

Wengström, 2008; Timmermanns & Tavory, 2012) 

Huvudkategorierna för teknologiacceptans (Figur 3-4 på sid 17) är väl kända och 

validerade inom forskningen och har också använts inom forskningen gällande system 

för hälsovård (se Rodriguez et. al. 2012 eller Hennington & Janz 2007) kan man anse 

att dessa som en stark grund för vidare forskning. Användningen av underkategorierna 

i modellerna TAM och UTAUT används inte av forskarna ovan och detta är inte heller 

min avsikt. Därför kommer min analys att ske i två steg. Först använder jag en deduktiv 

innehållsanalysmetod för att sortera mitt material enligt de 5 huvudkategorierna (se 

Figur 3-4 på sid 17), Den förväntade prestationen, Förväntad ansträngning, Sociala 

intrycken, Säkerheten och Stödet. Se Figur 4-1 för en schematisk bild av det första 

steget i analysen. Syftet med det första steget är att sortera materialet för att göra 

vidare analys enklare att hantera och möjliggör att jag verkligen kan ha en god 

överblick av det material som ska analyseras. 
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Då materialet sorterats enligt huvudkategorierna kommer jag göra en induktiv analys 

inom varje huvudkategori. Med andra ord är andra steget i analysen att jag sorterar 

respondenternas svar inom huvudkategorin till mindre grupper enligt innehållet. När 

allt material blivit grupperat ser jag på innehållet i gruppen och namnger gruppen 

enligt svarens gemensamma tema. I Figur 4-2 visar jag schematiskt hur 

respondenternas svar grupperas och namnges inom exempel huvudkategorin 

Förväntad prestanda. 

 

Figur 4-1 Analysens första steg. Svaren sorteras enligt huvudkategorierna 
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Efter att analysen gjorts på alla huvudkategorier blev underkategorierna som följande; 

Förväntad prestanda: 7, Förväntad ansträngning: 2, Sociala intryck: 2, Säkerhet: 5, 

Stödande funktioner: 3. En schematisk bild över underkategorierna som kommit fram 

se Figur 4-3. De underkategorier som är gröna har stöd av tidigare forskning medan de 

kategorier som är röda är nya för forskningen inom området. Själva analysen 

presenteras noggrannare i kapitel 5 ANALYS AV DATAMATERIAL och resultatet i 

kapitel 6 RESULTAT.

Figur 4-2 Analysens andra steg. Svaren grupperas enligt deras innehåll och grupperna namnges enligt det 
gemensamma innehållet. Som exempel används huvudkategorin Förväntad prestanda 
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Figur 4-3 En schematisk presentation av underkategorierna inom de olika huvudkategorierna 
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5 ANALYS AV INTERVJUMATERIALET 

I denna del av arbetet presenterar jag resultat från intervjuerna. Analysen är utförd på 

så sätt att alla intervjuers innehåll blivit transkriberade. Efter transkriberingen läste jag 

innehållet och överförde det som kod till en databas. Kodningen innebär att varje 

helhet eller mening får en egen rad som behandlas unikt. Efter att jag överfört allting 

till databasen gömde jag undan demografisk information om respondenten för att detta 

inte skulle påverka den deduktiva biten där jag sorterade materialet enligt de fem 

huvudkategorierna. När allt material blivit färdig sorterat enligt kategorierna började 

jag att para ihop de olika bitarna av information med varandra. Då allt material en gång 

blivit kategoriserat gick jag igenom materialet ännu en gång för att se ifall någon av de 

framkomna kategorierna hade klara likheter mellan varandra. För de kategorier där 

materialet hade starka band sinsemellan bestämde jag mig att para ihop dem till en 

större kategori. Som exempel är 5.4.4 Interaktioner och automatik vilken består logiskt 

nog av två undergrupper, nämligen automatik och interaktion. Den här processen 

fortsatte tills allt material tillhörde någon grupp. 

Jag har skrivit om alla intervjuer på svenska. Det här har jag beslutat göra eftersom det 

då blir klart svårare att identifiera vem som svarat på frågorna på basis av sättet att 

svara. För att ytterligare öka anonymiteten har jag valt att identifiera respondenterna 

endast enligt yrkesgrupp (sjukskötare eller läkare) samt på vilken slags avdelning de 

arbetar. I de delar av arbetet där det är relevant att ta fram avdelningsskötare eller 

läkemedelsansvariga har jag valt att lämna bort avdelningens art eftersom det är 

betydligt få som har dessa titlar. Då det varit möjligt att välja mellan fler olika alternativ 

att stöda mina påståenden har jag alltid i första hand valt det som beskriver situationen 

bäst. Däremot Ifall citatet direkt identifierat personen har jag antingen valt ett annat 

citat eller om det här visat sig omöjligt har jag ändrat citatet så att personen inte kan 

identifieras. Slutligen har jag ändrat de ställen där läkemedelsmodulens namn blivit 

nämnt till ”läkemedelsmodulen”, på så vis är det inte möjligt att identifiera sjukhuset 

från texten. 

Jag kommer kategori för kategori att presentera de underkategorier vilka kommit fram 

ur materialet. För att ge stöd till de olika kategorierna finns det ett eller två citat vilka 

illustrerar situationen. I slutet av varje kategori presenterar jag en kort sammanfattning 

där jag jämför fynden med den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 3.5 

(sida 17). 
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5.1 Den förväntade prestandan 

Mängden information är klart störst i denna kategori. Det här överensstämmer också 

med UTAUT modellen som innehåller flest underkategorier av alla huvudkategorier. 

Från materialet formades 7 underkategorier; Arbetsprocesserna, Oklara direktiv om 

systemändringen, Kommunikation och information, Försnabbande automatik, 

Relativfördel, Resultatet och Övergångsperioden.  

5.1.1 Arbetsprocesserna 

På sjukhuset har processerna kring läkemedelshanteringen varierat kraftigt beroende 

på enhet. Avdelningarna använde främst den tidigare läkemedelsmodulen, 

jourpolikliniken dokumenterade allt i vårdplanen (de använde två textfält, ett för 

ordinationen och ett för genomförandet) medan uppvakningen använde 

pappersjournaler. Men även om avdelningarna använde sig av läkemedelsmodulen 

skrev läkarna oftast in sina ordinationer i vårdplanen. En sjuskötare överförde sedan 

ordinationerna till läkemedelsmodulen. 

Efter att den nya läkemedelsmodulen kommit i användning kommer processerna på 

sjukhuset att bli enhetliga efter en övergångsperiod. Arbetsuppdelningen medför att 

läkarna skriver in nya ordinationer direkt i läkemedelsmodulen och att läkarna 

personligen ansvarar för att uppdatera patientens läkemedelslista. Skötarna ansvarar 

för att medicineringen utförs korrekt och för in patienternas hem mediciner i 

läkemedelsmodulen. Hem medicinernas inmatning kommer främst att vara 

jourpoliklinikens sjukskötares uppgift. 

Generellt var sjukskötarna väldigt nöjda över de ändringar som kommer. Det som 

uppskattades mest var de gemensamma reglerna som alla enheter följer och att 

mellansteget där de överför ordinationer till listan kommer att försvinna. 

”Det är tydligt och klart nu när det nya har klara enhetliga regler.” – Sjukskötare 

på inremedicinsk avdelning  

”Det är ett arbetsmoment bort av sjukskötarna då vi inte behöver överföra 

ordinationerna, utan läkarna skriver in dem själva.” – Sjukskötare på en 

psykiatriskavdelning 

Att processerna är alltid lika genom hela sjukhuset kan också upplevas som ett 

problem. Som exempel ses inte läkemedelsmodulen lämpa sig till brådskande 
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situationer så som en återupplivning. Generellt på jourpolikliniken upplevdes 

läkemedelsmodulen vara för långsamt för att lämpa sig i de situationer då de har 

mycket bråttom och inte hinner mata in läkemedelslistan i sin helhet. Samtidigt finns 

det enheter som inte kommer att använda läkemedelsmodulen i det dagliga arbetet. 

”Det här eftersom att situationen ibland är alldeles för kritisk och det kan komma 

nödsituationer där det prioriteras det snabbaste alternativet, vårdplanen, 

läkemedelsmodulen är för långsam att hantera sådana situationer.” – sjukskötare 

på jourpolikliniken 

Visserligen skiljer sig arbetet i resten av sjukhuset märkbart med de enheter vilka inte 

kommer att använda läkemedelsmodulen (t.ex. operationssalen). Men även enheter 

vilka fungerar litet annorlunda än avdelningarna upplevde att läkemedelsmodulen inte 

helt lämpar sig till deras arbetsprocesser. 

”Vi har funderat hårt hur vi ska få det att fungera. Med vårdplanen kommer 

allting klart fram direkt, men nu måste vi gå emellan två olika blad för att få 

informationen vi behöver.” – sjukskötare på jourpolikliniken 

”Den kunde vara mer flexibel. Systemet är mer från avdelningarnas synvinkel, för 

oss är den litet annorlunda” – Anestesiläkare 

5.1.2 Oklara direktiv om systemändringen 

Då man började använda läkemedelsmodulen tog man inte i bruk processändringarna 

direkt. Istället började man en övergångsperiod som varar till början av 2013. Det här 

har orsakat att processerna blivit oklara eftersom en del övergått till den nya 

läkemedelsmodulen medan andra fortsätter använda den gamla. 

”Det var meningen att alla skriver i läkemedelsdelen, men nu skriver vissa på 

anestesiblanketten, vissa i läkemedelsdelen och vissa i vårdplanen.” – Sjukskötare 

på uppvakningen 

”Läkarna för in det i systemet ibland. Många sätter det fortfarande i HoSun, men 

vissa läkemedel lägger de nog i läkemedelsdelen. De skriver in det på två ställen. – 

Sjukskötare på kirurgisk bäddavdelning 

När processerna är oklara upplever sjukskötarna att det blir extra arbete eftersom de 

måste söka och se ifall det finns ordinationer någonstans eller inte. Det här kan vara på 
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grund av att det inte finns några gemensamma spelregler för övergångsperioden. Men 

det kan också bero på att själva situationen uppfattas olika av olika yrkesgrupper och 

att detta kanske inte diskuterats i detalj sinsemellan. 

”Det finns inte någon gemensam arbetsrutin över vart allting ska dokumenteras. 

Nu måste vi leka detektiver och söka om det kommit ordinationer överhuvudtaget.” 

– Sjukskötare på uppvakningen 

”På uppvakningen används endast anestesiblanketten (pappersdokument), 

eftersom det är det enda dokumentet som är i kraft där. För patienter som ska till 

avdelningen matar vi ordinationerna i läkemedelsmodulen.” – Anestesiläkare 

Övergångsperioden kan också orsaka mer arbete för läkarna. Då det inte är klart vart 

något ska dokumenteras gjorde vissa så att de gjorde ordinationerna i 

läkemedelsmodulen och gjorde dessutom en anteckning i vårdplanen att detta blivit 

gjort. Med andra ord blir det extra arbete för båda parterna vilket upplevs onödigt. 

5.1.3 Kommunikation och information 

Medan det nu i övergångsperioden finns en del oklarheter kommer det fram ett klart 

behov för mer kommunikation mellan vårdpersonalen. Då läkare kan göra ändringar 

på egen hand kan de helt gå förbi sjukskötaren och därmed lämnas ogjord eller bli 

upptäckt först långt senare. Därmed är det väldigt viktigt att också säkerställa att 

informationen kommit fram, speciellt om det finns möjlighet för oklarheter. 

”Ordinationerna kan nu hända litet ”i smyg”, så att skötarna inte märker av att 

läkaren lagt in något på läkemedelslistan. De har bara lagt till läkemedlet men inte 

berättat det till någon.” – Sjukskötare på inremedicinsk avdelning  

Men samtidigt förbättras också den tysta kommunikationen mellan de olika enheterna 

som arbetar tillsammans. Som exempel har vi psykiatrin där en person kan vara patient 

både inom öppenvården och ibland vara intagen på en avdelning. Här fungerar den nya 

läkemedelslistan väldigt bra eftersom ändringarna som är gjorda i läkemedelsmodulen 

finns överallt i sjukhuset oberoende var de är gjorda. 

”Vi har en del patienter vilka sköts på både avdelningen och inom öppnavården. 

Tidigare måste patienten själv komma ihåg att meddela om ändringarna. Nu 

kommer de automatiskt i systemet direkt.” – Sjukskötare på psykiatriskavdelning 
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Hur informationen presenteras delade sjukskötarna i tre läger. Jourpoliklinikens 

sjukskötare upplevde att ett blad för all information (inte bara 

läkemedelsbehandlingen) var bäst. Sjukskötarna på uppvakningen såg däremot att 

informationen i läkemedelsmodulen är tillräcklig. Samtidigt upplevde vissa sjukskötare 

på avdelningarna att listorna var litet krångliga att läsa. Läkarna upplevde däremot till 

största delen att läkemedelsmodulen var klar och tydlig, men även här fanns det läkare 

vilka upplevde läkemedelsmodulen litet krånglig. 

”Jag gillar läkemedelslistan på något sätt. Det visar vilka läkemedel är på paus, 

vilka man gett, vilka är vid behov, jaa-a, Man ser den viktiga informationen direkt 

på en gång.” – Sjukskötare på uppvakningen 

”Den är ju tydlig nog. Den är tydlig, den versionen som är på dataskärmen. Jag 

behöver inte fundera på det aktivt själv (interaktionen).” – Läkare på en poliklinik 

5.1.4 Effektiv automatik 

I läkemedelsmodulen finns det vissa nya funktioner vilka gör vissa manuella uppgifter 

automatiska. En av dessa är interaktionskontrollen som ser ifall det finns biverkningar 

då två läkemedel används samtidigt. Denna funktion uppskattades mest av barnläkare 

och läkare inom inremedicin eftersom det gjorde arbetet lättare. 

”Det som är bra med det nya systemet är att det kommer interaktionerna med, vad 

de har sinsemellan. Det är vad jag kan säga att är det enda positiva som finns.” – 

läkare inom inremedicin 

Däremot upplevdes inte de automatiska interaktionerna lika viktig för anestesiläkaren. 

Det här kan bero på att de har en annan kontext och känner till de mest grava 

interaktioner som alltid måste undvikas. Vid en återupplivning och andra kritiska 

kortvariga situationer finns det andra prioriteter. 

”Det kommer interaktioner, vi känner till dem, men för vårt arbete är det kanske 

inte det mest centrala” – Anestesiläkare 

Automatiken upplevs som användbar och stödande och därför efterfrågas det också 

efter mer automatik i datasystemen som stöder processerna. Ett exempel är att 

läkemedelsmodulen rekommenderar administrationssättet. För tillfället sker detta 

endast för läkemedel som kan ordineras på ett sätt så som tabletter. 
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”Det är mycket mer klickande nu än vad det var i det förra. Finns så mycket fler 

valmöjligheter, så de borde nog komma mer automatiskt, till exempel infusioner. – 

Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

5.1.5 Relativfördel 

Tekniskt sett upplevde alla att den nya läkemedelsmodulen var bättre än systemet som 

användes tidigare. Det som oftast nämndes som en fördel var tillägget av nya 

funktioner som länge varit efterfrågade. Till och med på jourpolikliniken medgav de att 

läkemedelsmodulen tekniskt var bättre än det tidigare, även om de generellt var 

negativa till ändringen.  

”Alltså det här nya systemet är nog bättre än det gamla, litet snabbare och lättare 

på så sätt… Det [läkemedelsmodulen] är mycket långsammare än när jag skriver 

fritt” – Sjukskötare på jourpolikliniken 

”Tryggt och bra att använda. Delar som vi saknat länge har kommit med.” – 

Sjukskötare på inremedicinska avdelningen” – Sjukskötare på kirurgisk avdelning 

”Jag tyckte det tidigare programmet inte var särskilt bra, så jag skrev nog för det 

mesta för hand.” – Läkare på poliklinik 

Samtidigt som läkemedelsmodulen generellt upplevdes som bättre fanns det också en 

del funktioner som blivit sämre. Men till största del handlade det om att en del saker 

var litet otympliga så som att utskrifterna var väldigt ”långa… eller rättare sagt avlånga” 

eller att vissa ordinationer upplevdes som konstiga. Problemen och felen som förekom 

upplevdes inte som kritiska och fördelarna som presenterades var klart fler och större 

än nackdelarna. 

5.1.6 Resultatet 

Att man använder mer och mer datorer i vården upplevdes generellt som om det gör 

arbetet långsammare och minskar tiden för den direkta patientvården. Men 

slutresultatet upplevdes som positivt även om det krävde mer tid. 

”Det var en läkare från staden som berättade att det blir så mycket med datorerna 

att man inte hinner med allting. Och tyvärr finns det en viss sanning i det.” – 

Sjukskötare på inremedicinsk avdelning  
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”Jo, men nog tar det längre tid. Det är en hel del klickande nog. Men det blir ju 

ganska tydligt då det kommer, det lämnar inget utrymme för tolkningsfrågor där 

inte.” – läkare på en poliklinik. 

Men samtidigt som att resultatet blivit klarare upplevde läkarna också att enkla 

ordinationer blev snabbare. Men samtidigt har de mer komplicerade ordinationerna 

blivit klart mer tidskrävande. 

”Det är mera klickande, men om det är standard recept så går det nog snabbare. 

Men krångligare recept tar nog betydligt längre.” – Läkare på poliklinik 

De mer komplicerade ordinationerna kunde göras snabbare med hjälp av listor med 

favoritordinationer. Men för tillfället var det endast de mer avancerade användarna 

vilka använde sig av favoriterna, även om de alla var överens om att de kan göra arbetet 

klart snabbare. Med andra ord är det möjligt att ordinationerna kan göras betydligt 

snabbare då användarna blir bättre på att använda läkemedelsmodulen. 

”Man kan göra egna favoriter. t.ex. Primaspan 100 mg x1 som typ 70 % av 

patienterna har. Det här gör arbetet betydligt snabbare.” – Sjukskötare på en 

inremedicinsk avdelning 

Det som var det överlägset mest uppskattade fördelen med läkemedelsmodulen var att 

patienternas läkemedelslistor lämnade kvar efter att de blivit inmatade. Därmed blir 

arbetet enklare efter att grundarbetet är gjort. Resultatet är att det finns en 

grundläkemedelslista vilken man kan utgå ifrån och endast uppdatera listan.  

”Då en patient som har ett flertal kroniska besvär kommer till sjukhuset är det 

mycket arbete att utreda och skriva in alla läkemedel i läkemedelsmodulen. Nog är 

det betydligt enklare då listan lämnar kvar till nästa gång och fungerar som 

grund.” – Person på IT-avdelningen 

5.1.7 Övergångsperiod 

Eftersom läkemedelsmodulen nyligen tagits i användning är de flesta fortfarande i en 

inlärningsfas. Hur långt inlärningen gått varierar mycket mellan enheterna. På 

avdelningarna, där alla använt den tidigare läkemedelsmodulen, upplever sjukskötarna 

att de kan använda läkemedelsmodulen ganska bra. Sjukskötarna på avdelningarna 

upplevde också att de enheter (uppvakningen och jourpolikliniken) som börjat från 
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början med den nya läkemedelsmodulen inte helt klarade av att använda 

läkemedelsmodulen ännu.  

”Då vi fått patienter till avdelningen har det nog varit en del problem. När 

patienterna kommit från t.ex. polikliniken och uppvakningen har de nog försökt 

fylla i läkemedlen, men nog måste de granskas noggrant. Det har funnit väldigt 

stora avvikelser från läkartexten… Man kan aldrig till 100 % lita på det som är 

skrivet.” – Sjukskötare på kirurgisk avdelning 

Samtidigt upplevs situationen som väldigt tung då det är så mycket arbete i början med 

läkemedelsmodulen. Men även om det är tungt känner de till att det är 

övergångsperiod, med tiden blir situationen lättare, det finns en nytta av arbetet 

senare. 

”Desto fler patienter vi gör det här för, så har vi nytta av det i framtiden. Nästa 

gång patienten kommer in är listan klar, den behöver granskas, hela listen behöver 

inte skrivas in. Men just nu är det nog det jobbigaste skedet, vi måste hjälpas åt.” – 

Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

Det är meningen att sjukskötarna på jourpolikliniken skriver in patienternas 

läkemedelslistor i läkemedelsmodulen. Hittills har det inte fungerat helt som förväntat, 

vilket dels kan bero på deras ovana att använda liknande läkemedelsmoduler. Men de 

upplever också att de inte hinner skriva in läkemedelslistan alltid. Till största delen 

fanns det en förståelse att det hela handlade om en övergångsperiod där alla måste 

vänja sig med att använda läkemedelsmodulen och att det nu kräver mycket arbete.  

”Det var ju också meningen att de på akuten skriver in läkemedlen på listan, men 

inte har de haft tid inte. De har skrivit det de hunnit och vi har gjort dem färdiga. 

Och det måste man ha förståelse för eftersom det är en övergångsperiod på alla 

ställen.” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

5.1.8 Jämförelse med tidigare forskning 

Det fanns mycket liknande resultat mellan empirin och litteraturen för den förväntade 

prestandan. Till att börja med upplevde en grupp respondenter ändringarna i 

arbetsprocesserna som överväldigande. Det här gjorde att användarna var motvilliga 

att börja använda läkemedelsmodulen. Hennington & Janz (2007) kommer i sin studie 

fram till liknande resultat. I deras studie kom det fram att stora ändringar i 
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arbetsprocesserna kan göra att användarna vägrar använda systemet. Däremot 

kommer Zheng, et al. (2009) i deras studie fram till att system som är planerade att 

stöda arbetsprocesserna gör att användarna upplever sig själva mer produktiva. Det här 

liknar ganska långt hur respondenterna på avdelningarna upplevde situationen. 

Personligen ser jag att dessa resultat är mycket betydande, men jag är också av den 

åsikten att man får liknande resultat med tiden då de nya arbetsprocesserna tagit form. 

Den här åsikten får stöd av Junglas et al. (2008) studier som visar att det finns en 

relevant positiv korrelation mellan acceptans av systemet och hur systemet stöder 

arbetsprocesserna. Med andra ord blir system mer accepterade med tiden då 

arbetsprocesserna och systemet börjar fungera tillsammans. 

En del har också uttryckt sig kraftigt att läkemedelsmodulen inte lämpar sig för deras 

enhets situation. Bates, et al. (2003) är av samma åsikt som respondenterna. Deras 

studie kritiserar elektroniska patientjournalssystem för att de endast planeras för att 

stöda arbetet på avdelningen. Patientjournalssystemen planeras inte för att också stöda 

poliklinikarbetet på sjukhuset. Arbetssätten på de olika enheterna varierar och därför 

rekommenderas det att patientjournalssystemet har en viss flexibilitet. På så sätt kan 

de bättre stöda arbetsprocesser annanstans än på avdelningarna också.   

När ett man börjar använda ett nytt system finns det alltid en övergångsperiod. Tiden 

för hur länge övergångsperioden är varierar beroende på vanan att använda liknande 

system (Loomis, et al., 2002). Den här övergångsperioden kan enligt Makoul, et al. 

(2001) orsaka en läkares och patients första möte att bli i medeltal 37,5 % långsammare 

jämfört med det tidigare systemet. Enligt Mcintyre (2004) är vårdpersonalen medveten 

om denna övergångsperiod, men att oberoende hur kort den är så har den en negativ 

påverkan på hur de accepterar det nya systemet. Något som klart kommit fram ur 

respondenternas svar. Men samtidigt som respondenterna upplevt att 

läkemedelsmodulen är jobbig i början kan de vara positivt inställda till resultatet som 

kommer efter det tunga arbetet. Att det blir lättare i framtiden stöder Tang & 

McDonald (2006), de konstaterar att inmatningen av information är långsammare med 

datasystemen men istället gör de hämtningen av den insamlade informationen 

snabbare. Slutligen visar det sig att alla respondenter är positivt inställda till system 

vilka har bättre funktionalitet. Bates, et al. (2003) är överens med respondenterna och 

konstaterar i sin studie att system som är relativt bättre än det som funnits tidigare 

också lättare accepteras av användarna. 
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5.2 Förväntad ansträngning 

Från materialet i denna kategori formades det 2 kategorier; Inlärningen och 

Komplexiteten.  

5.2.1 Inlärningen 

De respondenter vilka använt en läkemedelsmodul tidigare upplevde att 

grundfunktionerna var ganska snabba att lära sig. Det här var mest tydligt på 

avdelningarna.  

”Inte är det svårt inte. Igår kom en patient som inte hade några läkemedel på 

listan. Då jag skrev in läkemedlen på listan kände jag att det går precis som 

tidigare, det känns riktigt bekant” – Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

Raka motsatsen är det för de flesta respondenter vilka inte använt en läkemedelsmodul 

tidigare. Till exempel sjukskötarna på jourpolikliniken och många läkare upplevde att 

läkemedelsmodulen kräver mycket tid att lära sig. Undantaget var på uppvakningen 

där både anestesiläkaren och sjukskötarna upplevde att läkemedelsmodulen inte 

krävde så mycket ansträngning. 

”Först gick det hemskt trögt, men under den gångna månaden har jag nog lärt mig 

en hel del som gjort användandet betydligt enklare.” – Läkare på en poliklinik 

Även om fler av läkarna ansåg att läkemedelsmodulen tog mycket tid att lära sig var de 

också motvilliga att gå på fortbildning eller att få något material (varken skriftligt eller 

video). Här fanns det en klar trend att läkarna föredrog att lära sig använda 

läkemedelsmodulen genom att använda det.  

”Jag är inte förtjust i datafortbildning. Nog märker man själv så småningom hur 

det ska gå till.” – läkare på en poliklinik 

Medan läkarna inte riktigt vill gå på fortbildning anser fler av sjukskötarna att läkarna 

inte kan läkemedelsmodulen tillräckligt bra och att de borde få mer fortbildning för att 

använda det. Däremot berättade fler av läkarna att de nog går på fortbildning ifall de 

upplever läkemedelsmodulen som för krångligt att lära sig på egen hand.  
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”Det finns bra försök, men läkarna har nog inte fått tillräckligt med undervisning 

så de gör ofta fel, vilka vi sedan måste rätta till. Man kan inte på något sätt säga 

att vi kommit lätt undan med det här” – Sjukskötare på kirurgisk avdelning 

”Den är inte enkel att använda. I normala fall burkar det ta ungefär fem minuter 

att lära mig programmen. Men med det var jag tvungen att gå på fortbildning 

vilket jag inte normalt behöver.” – Läkare på en poliklinik 

Samtidigt som sjukskötarna frågade efter mer fortbildning för läkarkåren upplevde de 

också till stor del att det gick att lära sig läkemedelsmodulen genom att använda den. 

Det var också klart att de som använt läkemedelsmodulen mer, såg mer nytta i 

systemet. Däremot upplevde de som inte använt någondera (gamla eller nya) 

läkemedelsmodulen mindre nytta i systemet.  

”Bättre och bättre, dag för dag. I början var jag skeptisk, men efter att jag använt 

det så har jag gillat det mer och mer” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

”Läkemedelsdelen är inte något riktigt tydligt och jätte lätt att använda inte. Det 

är inte ett program som man kan sätta sig ner och använda snabbt och enkelt. Det 

kräver ganska kontinuerlig användning för att man ska få en god vana med det… 

Det är så mycket annorlunda än vad vi gjort tidigare.” – Sjukskötare på 

jourpolikliniken 

Uppvakningen hade inte tidigare använt den gamla läkemedelsmodulen, men började 

aktivt använda den nya läkemedelsmodulen. De upplevde att det inte krävde mycket tid 

att lära sig använda det och var positivt inställda till läkemedelsmodulen. Däremot är 

deras situation litet annorlunda eftersom de gått från pappersdokument till 

datasystem, samtidigt behöver de inte använda lika många delar av 

läkemedelsmodulen som avdelningarna. Därmed finns det färre delar de måste lära sig, 

vilket kan vara orsaken att de upplever läkemedelsmodulen som lättare. 

”Ingen har sagt att systemet är för svårt. Det tog kanske två veckor förrän 

personalen kände att de vara bekväma med systemet. Men det kan bero på att vi 

inte skriver in dit lika mycket som på avdelningarna. Vi lägger bara till någon 

antibiotika, så sist och slutligen skriver vi ganska litet dit.” – Sjukskötare på 

uppvakningen 
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Fler av respondenterna var oroliga över hur de som inte var vana att använda datorer 

kommer att klara sig använda systemet. De upplevde att de behövde lägga ned betydligt 

mer energi på att lära sig läkemedelsmodulen än de som var vana att använda datorer. 

”De som är mindre tekniska har behövt kämpa mer och känner att det varit mycket 

arbete. Men de har börjat mjukna upp sakta men säkert.” – Sjukskötare på en 

inremedicinsk avdelning  

Det här är en generell syn vilken jag själv också normalt kunde skriva under. Men fler 

av respondenterna som inte upplevde sig vara datorkunniga kände att 

läkemedelsmodulen var ganska enkel att använda. Däremot upplevde många 

respondenter som hade större datorvana, men inte använt själva läkemedelsmodulen 

mycket, att det var svårt att lära sig använda den. 

”Enkelt, på något sätt väldigt simpelt. Även om jag inte är alls bra på datorer.” – 

Sjukskötare på uppvakningen 

”Den är inte enkel att använda. I normala fall burkar det ta ungefär fem minuter 

att lära mig programmen.” – Läkare på en poliklinik 

5.2.2 Komplexitet 

Läkemedelsmodulen upplevdes generellt som ett avancerat och komplext paket, 

speciellt eftersom det har så många kontakter till andra delar av 

patientjournalssystemet. Läkemedelsmodulen hämtar information från många olika 

platser så som läkemedelskatalogen, interaktionsdatabasen, labbsystemet, 

riskuppgifterna, med mera.  

”Nog är det avancerat på sitt sätt, men jag upplever inte det som svårt.” – 

Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

Men även om läkemedelsmodulen är avancerad har respondenterna också varit 

förstående för att det behöver vara svårt till en viss del för att göra allting möjligt i 

läkemedelsmodulen. 

”Relativt lätt har det varit för mig. Det kan ju inte vara alldeles för lätt det här 

programmet, om det ska vara säkert och tryggt så kan man inte göra det för enkelt 

heller.” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  
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5.2.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Hur enkelt ett system är att lära sig varierar från person till person. Det här kan bero på 

fler olika orsaker. Jourpolikliniken och läkarna upplevde läkemedelsmodulen som 

svårast att använda bland respondenterna. Det här kan bero på att de hade stora 

processändringar vilket enligt Hennington & Janz (2007) orsakar att användarna 

upplever att systemet som mycket svårare att lära sig. Studien gjord av Loomis, et al. 

(2002) tyder däremot på att de som använder ett system ser det som lättare än de som 

inte ännu börjat använda systemet. Det här kan förklara en del av åsiktsskillnaderna 

mellan jourpolikliniken och uppvakningen, även om ingendera använt sig av den 

tidigare läkemedelsmodulen.  

Respondenterna vilka använt den tidigare läkemedelsmodulen och hade vana att 

använda systemet, upplevde att den nya läkemedelsmodulen var enkel att använda. De 

hade också generellt en mer positiv inställning till läkemedelsmodulen. Clemmer 

(2004) har gjort en studie som antyder att system vilka upplevs enkla och intuitiva att 

använda har en större chans att verkligen bli använd i arbetet. Det mest positiva i 

denna kategori är att patientjournalsystem generellt anses vara svåra att använda. 

Vårdpersonalen världen över frågar efter bättre användbarhet till de avancerade 

systemen (Zheng, et al., 2009; Lääveri, 2010; Kortteisto, et al., 2008). Däremot 

upplevde de flesta respondenterna i den här studien att systemet i fråga inte var väldigt 

svårt att använda. 

5.3 Sociala intrycken 

Lika som den Förväntade ansträngningen hade kategorin Sociala intryck 2 kategorier; 

Den gemensamma synen och Gemenskapen. 

5.3.1 Den gemensamma synen 

På alla enheter förutom på den psykiatriska avdelningen var den första reaktionen 

negativ. Men även om reaktionen var negativ var den inte riktad till själva 

läkemedelsmodulen, utan snarare mot själva ändringen. Samtidigt konstaterad fler av 

förmännen att det här inte var något ovanligt, att det oftast kommer en negativ chock 

när något ändras. 

”Många kände att "jaha, nu ska vi på skolning igen då, hur ska vi hinna med 

allting när vi har så mycket jobb redan.”, ”Det tar så mycket tid.” Men inte tyckte 

folk det var så svårt sist och slutligen.” – Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 
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”Lätt negativ, precis som till all ändring. Inte är det något som skiljer sig från det 

inte” – Förman 

Men oftast uttryckte sig inte någon av respondenterna direkt att det var ändringen som 

var det dåliga, det är läkemedelsmodulen som det är fel på. Men vid det tillfället då de 

hade en negativ inställning och klagade på den nya läkemedelsmodulen hade ingen 

egentligen sett det ännu. I samband med kommentarerna av förmännen kan jag 

konstatera att det generellt framkommer motsättning till ändring. Dock är detta inget 

som endast sjukvårdsbranschen måste kämpa med (Trader-Leigh, 2002; Vann, 2004). 

”Det var nog tyvärr att "hur ska det här nu gå?" Folk såg systemet mer som ett 

problem snarare än en nytta.  Rätt så negativt var majoriteten nog inställd till den 

här ändringen.” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning   

Som sagt var sjukskötarna på den psykiatriska avdelningen positivt inställda till 

ändringen. Orsaken till det här är att de långt tidigare fått information vad som är 

meningen att komma vid nästa uppdatering av läkemedelsmodulen. De kände med 

andra ord till att ansvaret för att föra in nya ordinationer och uppdateringen av 

läkemedelslistan kommer helt att vara läkarens ansvar.  

”På hösten då vi fick veta att systemet kommer att bytas var vi väldigt positiva. Vi 

hade tidigare hört att läkarna ska själva fylla i läkemedelsordinationerna i 

modulen efter nästa uppdatering. Så när vi kände till båda dessa fakta var vi 

väldigt nöjda. Nu kommer äntligen ansvaret för medicineringen att ligga där den 

borde, hos läkaren” – Sjukskötare på en psykiatrisk avdelning 

Därmed kan tidigare information om fördelar ändra det första intryckte till mer 

positivt. Men det intressanta är vad som händer med tiden. De respondenter som hade 

negativa åsikter om läkemedelsmodulen började bli allt mer positiva med tiden de 

använde den.  

”Sen när man börjar komma igång, så för min del så ökade inte arbetsbördan 

riktigt inte. Jag har inte hört de andra vad de tycker, men jag har förstått att 

åsikterna har ljusnat.” – Läkare på inremedicinsk avdelning  

”Nu är synen på avdelningen inte negativ längre, men arbetsdryg. Systemet har 

redan blivit godkänt här.” – Sjukskötare på en kirurgisk vårdavdelning 
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Däremot var det motsatsen för sjukskötarna på den psykiatriska enheten där det första 

intrycket var positivt. Det här kan bero på att det fanns för höga förväntningar på 

läkemedelsmodulen och verkligheten inte helt motsvarade detta.  

”Sist och slutligen så har inte ändringen varit så riktigt bra. Problemet är att vi har 

en ny läkare och det räcker en stund förrän hen lär sig använda systemet.” – 

Sjukskötare på en psykiatrisk avdelning 

Eftersom läkemedelsmodulen är nytt för alla läkare borde det inte vara någon märkbar 

skillnad ifall läkaren är ny på en avdelning eller inte, i alla fall från 

systemhanteringssynvinkel. Oberoende kommer det att finnas problem i början. Det 

kan vara bra att få fram en positiv vision över läkemedelsmodulen redan före den 

börjar användas. Men faran är att förväntan blir för stor och man ser inte de motgångar 

vilka kan komma på vägen. Men där förväntan och förverkligandet motsvarar varandra, 

så som för de automatiska interaktionerna, upplevde respondenterna utan undantag att 

det var väldigt positivt från första början.  

5.3.2 Gemenskapen 

Inom enheterna fanns det en klar gemenskap mellan respondenterna. Respondenterna 

från de olika enheterna svarade på frågorna på liknande sätt och uttryckte ofta en 

positiv bild av de andra på avdelningen.  

”Här finns några som är jätte duktiga att använda datorer och av dem kan man 

alltid fråga om hjälp.” – Sjukskötare på uppvakningen 

Någon enhetlig gemenskap inom sjukhuset förekom inte mellan respondenterna, det 

var avdelningarnas gemenskap som var det viktiga. Starkast kom det här fram på 

jourpolikliniken, men det förekom också på andra avdelningar. Respondenterna på 

jourpolikliniken gav ett intryck att de var ensamma mot den stora påtvingade 

läkemedelsmodulen. Det här kommer dock bäst fram i stödet av 

förmannen/organisationen 5.5.3 (sid 57). Men den starka känslan visade sig också hos 

sjukskötarna på jourpolikliniken. 

”Men samtidigt känner jag att den dagen som det sägs att vi måste skriva in 

läkemedelslistorna i läkemedelsmodulen på alla patienter som kommer hit, så har 

jag litet på känn att det kommer bli en kraftigare negativ inställning på hela 

systemet.” – Sjukskötare på jourpolikliniken 
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Men samtidigt som jourpolikliniken visat att de är ensamma har läkarkåren varit i en 

liknande position. Däremot har läkarkåren fått betydligt mer uppmärksamhet runt 

omkring sjukhuset. 

”Mest har vi varit oroliga över läkarna, kommer de att klara av att använda 

systemet och kommer de att få tillräckligt med stöd.” – Person på IT-avdelningen 

”Det behöver satsas ännu mer på att utbilda läkarna, eftersom det här betyder 

mycket ändringar för dem. För läkarna handlar det mycket om att vill jag gå eller 

inte [på föreläsningarna].”– Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

Däremot har läkarkåren visat sig vara ett betydligt mindre problem än förväntat. De 

kommande E-recepten kan förklara en del eftersom läkarna senast då måste ordinera 

recepten på datorn.  

”Det är enklare. Läkarna känner till att E-recepten kommer och därför har de 

behövt mera sätta sig in i det hela.” – Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

Ett stort problem som tidigare också nämnts är att få läkare att gå på fortbildning att 

använda systemet. En av orsakerna till det här är att de själva får bestämma ifall de går 

eller inte. Det här kopplat med den generella synen att man nog lär sig använda det 

med tiden ser jag att orsakar ganska litet motivation att gå på någon fortbildning. 

”Föreläsningarna var jättebra, men att få iväg läkarna på skolning är inte alltid 

det lättaste.” – Sjukskötare på inremedicinsk avdelning  

Samtidigt som läkarkåren fick mycket uppmärksamhet, fanns det också de vilka tänkte 

på jourpoliklinikens situation. Men dessa var få till antalet. 

”Det var meningen att de på jourpolikliniken skriver in läkemedlen på listan, men 

inte har de hunnit inte. De har skrivit det de klarat och vi har gjort dem färdiga. 

Det måste man ha förståelse för, det är en övergångsperiod på alla ställen.” 

Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

5.3.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Respondenterna visade sig vara generellt negativa till ändring och att de blir mer 

positiva till ändringen med tiden. Det här stöds av Zheng, et al. (2009) studie där de 

kom fram till att användarna upplevde sig själva effektivare då de hade ett system de 
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kände sig bekväma att använd framför patienter. Därmed då systemet är nytt upplever 

vårdpersonalen sig ovana med systemet, vilket gör att de upplever att systemet minska 

effektiviteten. Enligt Baron, et al. (2005) finns det en förväntan hos patienterna att alla 

yrken använder sig av stödande datasystem, men ingen av respondenterna uttalade sig 

om den här punkten. 

Att det finns en stark gemensam åsikt på avdelningarna är något som kommit fram i 

fler av de studier som använts i den teoretiska referensramen (se t.ex. Poon, et al., 

2004; Bhattacherjee & Hikmet, 2007; Miller & Sim, 2004). Men en gemenskaps åsikter 

är inte enkelriktade. Enligt en studie Poon, et al. (2004) gjort kommer det fram att en 

stark enskild individs åsikter kan forma hela gemenskapens åsikt. Därmed kan en 

gemenskap både påverka och påverkas av en individ som tillhör denna gemenskap. 

Med andra ord rör sig tankarna i båda riktningarna. 

5.4 Säkerheten 

Den här kategorin visade sig intressant nog vara den andra största med 5 

underkategorier. Underkategorierna är: Informationen, Processerna, Patienterna, 

Interaktioner och automatik och Uppmärksamhet. 

5.4.1 Informationen 

Hur informationen presenteras är viktigt. Tydligt presenterad information upplevs 

orsaka färre farosituationer. När det handlar om att vara tydligt var många glada över 

att det inte längre användes handskrivna ordinationer som kunde tolkas fel. 

”När du läser från vårdplanen eller papperslistan så kan man göra en fel tolkning. 

Om du gör en felbedömning eller om du förstår doseringen fel kan det ha 

katastrofala följder. När du läser från papperslistan kan du göra en fel tolkning.” 

– Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

Därmed då inmatningen i läkemedelmodulen är standardiserad kräver det mer 

noggrannhet av användarna. Visserligen kan det öka på patientsäkerheten, men 

samtidigt kräver det också mer tid för att mata in ordinationen. 

”Tidigare var det skrivet "Aamulääkkeet +" medan nu kommer det klart fram vilka 

läkemedel patienten fått på morgonen och vilken tid.” – Sjukskötare  
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”T.ex. Med Parasetamol har vi tidigare bara skrivit parasetamol/panadol och så 

kan skötarna själva välja. Men nu måste man alltid välja om det är suppar eller 

orallösning och så måste man skriva att man nog får ge den andra sorten också, 

men inte båda, det blir en ganska lång kommentar i den lilla rutan.” – Barnläkare 

Det är svårt att definiera balansen mellan snabbhet och precision. Balansen variera från 

situation till situation. Ordinationerna kanske blir tydligare med mer information, men 

samtidigt gör det också att listorna blir längre som gör det svårare att få en snabb 

överblick av den aktuella medicineringen.  

”Det är mycket tydligare med datorskrivna listor. Men ändå kan man vara retad 

på de långa listorna med onödig text” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

Fler var också oroliga för att de inte kan komma åt informationen på datorn till 

exempel på grund av elavbrott eller liknande. Därför skrev fler fortfarande ut 

papperslistor för att säkerställa sig att det i alla fall finns någon information att tillgå 

vid krissituationer. 

”Å andra sidan måste man från säkerhetsskäl skriva ut listorna, för om 

datasystemet är ur bruk så har vi inget sätt att komma åt listorna och har ingen 

aning om vad för slags mediciner patienten ska ha. T.ex. då elektriciteten går.” 

”Det är mer pålitligt bara listan är aktuell, att någon läkare har granskat och 

godkänt listan. När vi tidigare skrev ut pappersversioner var det möjligt att 

läkemedelslistan blivit föråldrad från då listan blivit utskriven. Så det här är 

definitivt mer pålitligt” – Sjukskötare på uppvakningen 

Men förutom att informationen måste vara tillgänglig upplevdes kommunikationen 

något som kunde förbättras. Även om det finns en tydlig ordination på datorn kan den 

inte genomföras om ingen känner till att den är där.  

”Ibland händer det saker som man inte märkt, läkaren har kanske skrivit något 

och inte sagt till och så har vi inte sett det. Det är viktigt att de säger till så vi kan 

ge rätt medicinering till patienterna.” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  
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5.4.2 Processerna 

Det som fler av respondenterna upplevt som positivt och viktigt är den nya 

ansvarsfördelningen. Då ansvaret finns i en persons händer upplevdes situation bli 

klart säkrare eftersom det då blir lättare att hantera helheten. 

”Fördelarna som läkare är ju absolut att man får större kontroll över 

medicineringen. Nu måste man gå in och göra förändringarna och godkänna 

listan själv. Det är kanske mindre risk för missförstånd i ordinationerna då man 

gör dem själv och godkänner dem själv.” – Barnläkare 

”Då läkaren en gång är ansvarig för patientens medicinering och sköter själv 

ändringarna, så då är det nog säkrare för helhetsmedicineringen då hanteringen 

är i en persons händer och utan mellan händer. Då är ansvaret där den borde 

vara.” – Sjukskötare på en psykiatriskavdelning 

Tidigare då sjukskötarna förde in ordinationen till läkemedelsmodulen orsakade det 

betydligt oftare att ordinationer inte förverkligats då de lämnat i vårdplanen. När det 

finns färre mellanhänder är det också mindre risk för misstag. 

”Det är bra att läkarna skriver in läkemedlen på listan själva, för då vi har 

nattskift kontrollerar vi alla patienters mediciner. Förut då ordinationerna blev 

skrivna i vårdplanen visade det sig många gånger när vi kontrollerade att 

ändringarna inte blivit gjorda. Men efter ändringen och läkaren skriver direkt in 

på listan sina ordinationer så då kan vi inte missa några ordinationer, de kommer 

alltid med på läkemedelslistan.” – Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

Ett stort problem för sjukskötarna var då de inte längre kände till vart ordinationerna 

blev skrivna. Det här orsakar en liknande situation som ovan, ordinationerna lämnar 

ogjorda. Här igen kommer kommunikationen fram som en viktig del av patientvården. 

”En farlig situation är på så sätt att vissa läkare har börjat använda 

läkemedelsmodulen och de gör alla ordinationer där, medan majoriteten använder 

fortfarande vårdplanen som använts redan länge. Så om man inte kommer på att 

kontrollera båda eller vet direkt vilken läkare som använder vilket system så kan 

det hända att du av gammal vana kontrollerat vårdplanen och det kommer inga 

ordinationer, men att de funnits redan länge i läkemedelsdelen.” – Sjukskötare på 

jourpolikliniken 
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Samtidigt insåg också de flesta att det hela med tiden kommer att försvinna, att de var i 

en övergångsperiod. Med tiden då spelreglerna blir klarare kommer också säkerheten 

att bli bättre. 

”Läkarna har inte alltid dokumenterat läkemedlen till listan. Så då har vi behövt 

reda ut via andra vägar vad det är för mediciner som måste ges till patienten. Men 

det kan vara att det är bara de här problemen i början” – Sjukskötare på 

uppvakningen 

5.4.3 Patienterna 

Det som upplevdes ge det största stödet till patienterna var den aktuella 

läkemedelslistan. Då det tidigare inte fanns någon uppdaterad lista på hem 

medicineringen var det mycket arbete att varje gång reda ut situationen. Nu när listan 

är uppdateras vid hemförlovningen sparas en aktuell lista som fungerar som grund då 

patienten kommer nästa gång till sjukhuset. Det här är väldigt viktigt eftersom väldigt 

många patienter inte känner till de läkemedel de använder.  

”Säkrare, då de kommer på nytt så finns det direkt en grund medicinlista vilken 

man kan börja bygga på.” – Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

”Jag har utrett litet hur länge det tar att intervjua patienten och skriva in 

läkemedlen på läkemedelslistan. Bara 1 av 7 personer visste sina mediciner, det är 

otroligt många vilka har en medicin men vet inte vad den heter.” – Sjukskötare på 

jourpolikliniken 

Problemet i början är att läkemedelslistorna inte diskuterar med hälsovårdscentralerna 

eller den privata sektorn. Med tiden då alla parter använder sig av E-recepten kommer 

dock detta problem att försvinna eftersom det då går att se alla recept som ordinerats, 

oberoende var de ordinerats. Det här gör att listan kommer att verkligen fungera i 

realtid. 

”Men med E-receptet har det nog en märkbar effekt då man kan bättre se vad 

patienter har för läkemedel. Man ser bättre vad de verkligen hämtat ut och 

använder.” – Läkare inom inremedicin 

”E-recepten har den fördelen att då man tänker på patienter och överlag 

människor; kommer de ihåg alla deras läkemedel? Har de med sig alla sina recept 

eller en egen läkemedelslista? Att det är alltid möjligt att kontrollera 
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medicineringen är för att stöda patienten.” – Sjukskötare på en 

psykiatriskavdelning 

Men oberoende vilken läkemedelsmodul eller hur bra man följer upp recepten, betyder 

det inte till 100 % att patienterna verkligen använder sig av dessa läkemedel. Däremot 

är det ett steg mot en bättre situation för man får i alla fall reda på vad som patienten 

fått ordinerat. Det här kan fungera som stöd för diskussionen med patienten över vilka 

läkemedel de använder. 

”Men det betyder ju inte att vi vet vad patienten använder. Det är möjligt att 

patienten fått nya läkemedel från HVC eller privata sektorn. Så vi vet inte 100 % 

vad de använder egentligen.” 

Fler av respondenterna har varit oroliga över hur patienterna ska förstå de kommande 

E-recepten. Ett annat problem som förekom bland respondenterna var de utskrivna 

läkemedelslistorna. De här läkemedelslistorna upplevdes gjorda för vårdpersonalen och 

därmed svåra att förstå för patienterna. Orsaken var främst att det kom en hel del extra 

information vilket kan upplevas som mindre viktigt för patienten, som till exempel om 

läkemedlet är i en depotkapsel eller tablett.  

”Ett problem med e-recepten är hur vi ska garantera att patienterna går hem med 

den rätta informationen. De får inte ett konkret recept i handen längre.” – 

sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

”Utskrifterna har upplevts som ett stort problem. Många patienter har det mycket 

svårt att förstå listorna då de har så mycket information som inte intresserar 

dem.” – Person från IT-avdelningen 

5.4.4 Interaktioner och automatik 

Fler respondenter upplevde att automatiken ökade säkerheten eftersom 

läkemedelsmodulen berättade direkt om något inte var rätt med ordinationen. 

”Riskuppgifterna kommer tydligt fram då det automatiskt kommer fram 

varningar.” – Sjukskötare på en inremedicinsk avdelning  

Att interaktionerna kontrollerades automatiskt sågs som en stor fördel. Tidigare har det 

varit upp till läkaren att kontrollera ifall ny ordinerade läkemedlen hade biverkningar 

med något annat läkemedel på listan. Det här kan vara en mycket tidskrävande process 
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och därför kanske ibland lämnats ogjord mitt i stressen. De automatiska 

interaktionerna har överraskat fler respondenter om nya interaktioner som de inte 

tidigare känt till. 

”Interaktionskontrollen tycker jag är jätte bra, den förbättrar säkerheten mycket 

och man kommer inte alltid på sådant själv och då kan man själv avgöra är detta 

en viktig interaktion eller inte.” – Barnläkare 

”Fler har varit positivt överraskade av den automatiska interaktionskontrollen, 

den har berättat om nya interaktioner vilka de inte kände till tidigare.” – Person 

från IT-avdelningen  

Men oberoende ifall interaktionerna görs automatiskt eller inte måste någon ta 

ställning till dem. Fler sjukskötare var oroliga över att interaktionerna inte alltid togs 

helt på allvar. För att stöda denna kontroll kommer det att komma farmaceuter till 

enheterna vilka ska stöda läkemedelsbehandlingsprocesserna. 

”Interaktionerna använder vi nog inte riktigt som vi borde. Främst hör det till 

läkarna. Jag har en känsla av att… Läkarna tänker att de här medicinerna måste 

ges och så fördjupar man inte sig riktigt som man borde. För att stöda denna 

kontroll kommer vi att få en avdelningsfarmaceut.” – Sjukskötare på en 

inremedicinsk avdelning  

5.4.5 Uppmärksamhet 

Något som kom fram i olika former var mängden uppmärksamhet datasystemen 

kräver. Att läkemedelsmodulen kräver så mycket tid och koncentration av användaren 

att patientsäkerheten kan bli sämre. 

”Ett annat problem som kommer fram när vårdarna skrivit in läkemedel är att 

när de skriver in läkemedel på läkemedelslistan har de stängt ut omgivningen för 

att de koncentrerar så kraftigt på att använda systemet. De märker inte 

omgivningen som de måste övervaka utan koncentrerar sig endast på 

programmet. Det är en stor risk här. Ett exempel är en skötare som skötte en 

patient och skrev in patientens 11 läkemedel och var så koncentrerad på det. 

Skötaren var helt inne i det hen gjorde och hen hade helt glömt bort patienten. En 

annan skötare kom in och kollade patienten och märkte att hen inte reagerade alls. 

” – Sjukskötare på jourpolikliniken 
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5.4.6 Jämförelse med tidigare forskning 

Det fanns en konsensus bland respondenterna att informationen måste vara tydligt. 

Det kom också fram att onödig information stör arbetet snarare än stöder det. Otriz, et 

al. (2002) är på samma banor med deras studie där de konstaterade att en för stor 

mängd information kan försämra patientsäkerheten. Den underliggande orsaken var 

att det är omöjligt att kontinuerligt hantera stora mängder information under tidspress. 

Men samtidigt ser Tang & McDonald (2006) att den samlade informationen i den 

elektroniska patientjournalen är dess största fördel. McIntyre (2004) förespråkar att 

den stora mängden lättåtkomlig information kan användas till forskning. Berner & 

Moss (2005) anser att informationen måste filtreras i patientvården, att endast 

essentiell information presenteras strukturerat till användaren. Det här kan 

åstadkommas med hjälp av till exempel automatik vilket minskar mekaniskt arbete. 

Respondenterna upplevde också att automatiken förbättrade säkerheten. 

Respondenterna har upplevt att den nya läkemedelsmodulen orsakat risksituationer för 

patienterna då spelreglerna varit oklara. Zheng, et al. (2009) konstaterar i deras studie 

att övergångsperioden ökar risksituationerna eftersom arbetsfördelningen då ännu är 

oklar. Det är först då systemet stöder arbetsprocesserna som den maximala nyttan av 

systemet kan uppnås. Men som illustreras i Himmelstein, et al. (2010) är inte resultatet 

alltid det som förväntas, det kan vara betydligt mindre också. 

5.5 Stödande funktioner 

Stödet vilket visade sig komma fram hos flera kunde delas in i 3 kategorier; 

Fortbildningen, Stödet till användarna och Organisatoriskt stöd. 

5.5.1 Fortbildning 

Fortbildningen för personalen bestod av datalektioner och föreläsningar. Till största 

delen var det stödpersonerna/läkemedelsansvariga som fick fortbildningen som 

datalektioner där de själva fick öva på att använda läkemedelsmodulen i en testmiljö. 

De vanliga användarna gick på föreläsningar där en person från IT-avdelningen 

berättade och visade de centrala funktionerna i läkemedelsmodulen. 

”Vi hade lektionerna. Sen var det några vilka var på de litet längre på dator. De 

som är läkemedelsansvariga och de som var på plats på dagen då systemet togs i 

bruk var på datalektionerna. De fungerade som stöd för de andra. Endast 
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läkemedelsansvariga skulle inte varit tillräckligt att ge det stöd vi behövde.” – 

Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

De av respondenterna som varit på föreläsningarna upplevde att de var till innehållet 

bra. Det som däremot kritiserades var antalet lektioner och tiden på dagen då de hölls. 

En del av respondenterna var missnöjda att lektionerna hölls på en opasslig och 

brådskande tid på dagen. Andra var missnöjda att det var för mycket tid mellan 

fortbildningen och dagen då läkemedelsmodulen började användas. 

”Det dåliga är att man borde fått riktig utbildning (dataklasslektioner) på 

avdelningen och inte en månad på förhand där man bara går igenom sakerna i 

teorin under en föreläsning. Då hinner man redan glömma det. Man kunde ha 

planerat saken litet bättre.” – Sjukskötare på en psykiatriskavdelning 

”Vi fick en bra introduktion från IT sidan.” – Barnläkare 

Efter att läkemedelsmodulen börjat användas har det också hållits föreläsningar på 

avdelningarna. Det här var något fler av respondenterna också önskade att det funnits 

mera av. Speciellt mycket har respondenterna varit intresserade i att någon från IT-

personalen ger datalektioner till de som har det svårare med datorer.  

”Vi fick också några dagar efter att systemet tagits i bruk en egen föreläsning där 

många frågade aktivt hur olika saker ska göras.” Sjukskötare på en inremedicinsk 

avdelning  

”Det vore bra att litet senare ha en föreläsning, då man fått leta igenom och titta 

lite på systemet, så vet man litet vad man vill få ut av det.” – Läkare inom 

inremedicin 

Föreläsningar efter att ett system tagits i bruk kan vara väldigt effektiva eftersom 

personalen då bättre känner till vad de ska göra med läkemedelsmodulen och kan 

bättre fråga efter de funktioner de märkt att verkligen behövs.  

5.5.2 Stödet till användaren 

Som stöd till fortbildningen fanns det också senare ett fortsatt stöd till användarna. 

Stödet var menat att bestå av läkemedelsansvariga som är på avdelningen och ger det 

direkta stödet och sedan en helpdesk som kunde ringas på dagtid. Stödpersonen på 

avdelningen var läkemedelsansvarig på sidan om de uppgifter som en sjukskötare har, 
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det är inte en roll där man endast sköter uppgifter som är förknippat med läkemedel. 

Helpdesken som fanns tillgänglig användes väldigt varierande, en del ringde ofta 

medan andra inte tog kontakt överhuvudtaget. 

”Själv tar jag ofta kontakt till IT-helpdesken via telefon, jag använder även 

feedback formuläret… Om vi har problem så ringer vi” – Sjukskötare på en 

kirurgisk avdelning 

”Det finns en kontaktperson som man kan kontakta… Men inte vet jag om någon 

behövt ringa dit av oss.” – Sjukskötare på uppvakningen 

Som sagt fick läkemedelsansvariga en mer grundlig fortbildning så att de hade en 

bättre möjlighet att stöda användarna på avdelningen. Men även om de fick en mer 

grundlig utbildning än de andra på avdelningarna fanns det också en osäkerhet. En del 

av de läkemedelsansvariga upplevde att de inte hade tillräckligt resurser och var osäkra 

om de klarade av att fungera som stöd person på avdelningen.  

”Vi har fått utbildning redan tidigare, vi har fått en heldags utbildning i början av 

sommaren och sen har vi haft 3 stycken föreläsningar. Så jag kan systemet bra, 

väldigt bra. Jag har hållit kortare lektioner till resten av personalen på 

avdelningen.” – Läkemedelsansvarig 

”I början var det meningen att vi som är läkemedelsansvariga får lektioner av IT-

avdelningen och sedan lär vi de andra att använda systemet. Jag sade direkt nej, 

jag kan inte, att om jag inte själv känner att jag kan systemet så är det halvt som 

att leda en blind.” – Läkemedelsansvarig 

Att fortbildningen hanterats i huvudsak av avdelningarnas läkemedelsansvariga ser jag 

inte som ett bra alternativ. Ifall det finns väldigt många utbildare är det möjligt att det 

enhetliga arbetssättet som eftersträvas i samband med uppdateringen lämnar som en 

oförverkligad plan. Det här är speciellt sant ifall utbildarna upplever att de inte kan 

hantera läkemedelsmodulen fullständigt. Om personalen inte får en fortbildning som 

täcker alla delar och de är tvungna att själva söka efter information blir det lätt att de 

hittar egna alternativ till situationen. 

”Om vi måste söka själva efter stödet så kan det nog hända att vi tänker att vi 

skiter i det här, vi gör på något annat sätt.” – Sjukskötare på en inremedicinsk 

avdelning  
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Ett flertal av respondenterna bad om att få mer stöd till de med svårigheter att använda 

läkemedelsmodulen och datorer generellt. Här föreslogs det att IT-personalen kommit 

till avdelningarna och gett direkt stöd till de personer som har svårt med 

läkemedelsmodulen. Alternativet till det här var att få lektioner på avdelningarna som 

stöd till användarna.  

”Mer att IT-personerna kommer hit till avdelningen och hjälper de som är mer 

osäkra. Det skulle hjälpa arbetet enormt eftersom vi redan har så mycket. Då 

kanske det inte kommer lika mycket klagomål när de (IT-personalen) kommer ned 

och är nära. ” – Sjukskötare på en kirurgisk avdelning 

För de flesta har det varit oklart över hur mycket stöd vardera läkemedelsansvariga på 

avdelningen och IT-personalen ska ansvara för. Det fanns fler tolkningar av 

situationen. På vissa avdelningar fungerade avdelningens läkemedelsansvariga som en 

port till helpdesken. På andra avdelningar var situationen det motsatta, om det var 

problem ringer man helpdesken. Hos IT-personalen upplevdes det inte som att de blivit 

kontaktade överdrivet mycket. 

”Jag har försökt få personalen att ta direkt kontakt med IT-sidan, för jag ser inte 

att det finns någon nytta att jag fungerar som en mellan hand.” – 

Läkemedelsansvarig 

Fler respondenter upplevde också att det vore underlättande ifall det riktats en del 

resurser under själva i bruktagningen och någon dag därefter. Det som ombads mest 

var att de läkemedelsansvariga varit på avdelningen endast som stöd för 

läkemedelsmodulen och inte varit på fältet. Det här i samband med lektionerna 

upplevde många av respondenterna vara tillräckligt. I verkligheten fanns det i alla fall 

en avdelning där extra personal var tillgänglig på dagen då läkemedelsmodulen togs i 

bruk. Men här gav inte extra personalen stöd till användarna utan gjorde arbetet och 

fyllde i läkemedelslistorna för de patienter vilka var intagna på avdelningen. 

”Jag tror att den dagen då vi genomför det här och vi måste mata in informationen 

riktigt ordentligt så måste det finnas personer som verkligen kan det här till fullo. 

Personer som finns på avdelningen under en viss tidsperiod som stöder och visar 

konkret hur man gör. Annars kommer det att bli att någon vet ungefär och så 

börjar man på, men det är inte tillräckligt, det kommer att leda till många 

problem” – Sjukskötare på jourpolikliniken 



57 

 

 

5.5.3 Organisatoriskt stöd 

En mycket bra sak i det här är att organisationen gett sitt hela stöd till ändringarna i 

processerna. Det är näst intill omöjligt för IT-avdelningen att påverka processerna 

ensamt med hjälp av ett nytt system, de har inte kraften att få igenom en så pass stor 

ändring bara med hjälp av tekniska lösningar. 

”Det som varit bra är att vi haft klara instruktioner på hur det här ska användas 

som stöds av ledningen. Problemet har varit att det finns några som vägrar 

använda systemet, dessa har jag bett att tar kontakt till den ledande överskötaren. 

Inte för annat, men då kommer den här informationen till dem också så de kan 

styra processen och det lämnar inte enbart i IT-avdelningens händer, för det är det 

inte.” – IT- avdelningen 

På avdelningarna har det också visat sig att förmännen gett bra stöd till 

vårdpersonalen. En avdelningsskötare har samlat ihop klagomål och skickat det till IT-

avdelningen så de kan ta kontakt, samma avdelning sammanställde också en rapport på 

vad som kunde förbättras som också skickades vidare, en annan avdelningsskötare 

ordnade extra utbildning till personalen. 

”Allt efterhand som det kommit klagomål har jag försökt samla ihop dem och 

skickat dem vidare [till IT] och bett dem ta kontakt med de som har problem 

direkt.” – Avdelningsskötare 

Det interna stödet på avdelningarna verkar fungera bra, men det externa stödet till 

jourpolikliniken verkade vara ganska svagt. Det här kan vara för att de inte tvingades ta 

i bruk den tidigare läkemedelsmodulen och nu har resten av organisationen bestämt sig 

för att ta hårdare tag i saken. Men samtidigt orsakar det här att jourpolikliniken känner 

sig övergiven och ensam måste strida emot den negativa stormen på avdelningen. Till 

exempel upplever de att de inte fått föra dialog över hur läkemedelsmodulen ska 

användas på jouren, istället har det bara sagts att det ska vara i bruk så som det 

bestämts, utan någon längre diskussion. Liknande oro kom fram hos alla som 

intervjuades på jourpolikliniken, även hos en av de läkemedelsansvariga och en från 

administrationen på avdelningen. 

”Däremot har det kommit negativt stöd. Typ på det sättet att de bara sagt till oss 

att vi måste gå över till det här nya systemet. ’Gör så som ni vill, bara ni gör det’. 
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Om man berättar att det inte går och att man behöver stöd så ska det ges också, 

men nu fick vi inget sådant.” – Sjukskötare på jourpolikliniken 

5.5.4 Jämförelse med tidigare forskning 

Att fortbilda personalen har positiva följder eftersom det hjälper personalen att lära sig 

systemet och förbättrar deras tilltro på det (Escobar-Rodriguez, et al., 2012). 

Respondenterna var generellt nöjda med den fortbildning de fått före i bruktagningen, 

men önskade få ytterligare en föreläsning en tid efter systemet tagit i bruk. På så vis har 

personalen möjlighet att ställa eventuella frågor och diskutera olika saker de märkt 

under användningen och vet vad de är ute efter.  

Lika viktigt som fortbildningarna är det personliga stödet på avdelningen, av denna 

åsikt är både respondenterna och den tidigare forskningen (Poon, et al., 2004). 

Respondenterna upplevde generellt att de alltid kunde fråga kollegor på avdelningen. 

Men samtidigt fanns det en önskan att det finns en stödperson på avdelningen vilken 

har till uppgift att hjälpa personalen lära sig använda läkemedelsmodulen. Miller & Sim 

(2004) konstaterar i sin studie att det är ytterst viktigt att man lägger tillräckligt med 

resurser för att vårdpersonalen lär sig använda den nya läkemedelsmodulen. Speciellt 

viktigt är det att man stöder de vilka har svårt med den nya läkemedelsmodulen. 

Enligt en studie gjord av Poon, et al. (2004) måste i bruktagningen av ett system få stöd 

uppifrån. Förmännen verkade ge sitt stöd till personalen med att ordna extra 

fortbildning eller genom att samla problem som sedan framfördes till IT-avdelningen. 

Ledningen gav också sitt stöd till projektet och visade att de stod bakom det här 

projektet. Men personalen på jourpolikliniken upplevde att det getts litet 

organisatoriskt stöd då de hade problem att tillämpa läkemedelsmodulen till deras 

arbete. Det här kan vara en av orsakerna att de är negativa till att använda den nya 

läkemedelsmodulen.   
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av analysen. Resultatet är presenterat enligt 

huvudkategori med en kort diskussion i början som följs av en tabell där de mest 

centrala fynden kommer fram enligt underkategori. Alla kategorier ser på området med 

sin egen synvinkel och kan därmed tillsammans ge en mångdimensionerad syn på 

teknologiacceptansen. Som det förekom i analysen är Den förväntade prestandan och 

Säkerheten de två största kategorierna. Som näst presenterar jag fynden för varje 

kategori enskilt. 

6.1 Förväntad prestanda 

Den här kategorin omfattar klart den största delen av innehållet och har därmed också 

flest underkategorier. Den information som kom fram ur intervjuerna hade liknande 

syn som tidigare internationell forskning visat. Däremot kom det även fram ur 

materialet två kategorier (Oklara direktiv om systemändringen och kommunikationen) 

där jag inte hittat någon tidigare forskning som kunde stöda fynden. Resultatet 

presenteras närmare i tabell 6-1.  
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Underkategori Empirin Litteraturen 

Arbetsprocesserna 

Ändringar i processen vilken ger 
mer arbete till någon grupp kan 
orsaka att gruppen känner sig 
överväldigad. Samtidigt kan 

processer vilka inte stöder arbetet 
på enheten orsaka att användarna 
inte vill använda det. Det är även 
viktigt att komma ihåg att olika 

enheter fungerar olika. 

Arbetsprocesser vilka ändras kan 
orsaka att användarna inte vill 

använda det kommande systemet 
(Hennigton & Janz, 2007) Zheng 
et al. (2009) förespråkar även att 

systemen måste planeras så de 
stöder arbetsprocesserna för att 

personalen ska använda det.  
Bates et al (2003) förespråkar att 
olika enheter så som polikliniker 

och avdelningar har olika 
arbetssätt. Stöd kommer också 

från Junglas et al., 2008 

Oklara direktiv 
om system-
ändringen 

När det är oklart att vilket system 
som ska användas kan det orsaka 
oförutsägbara problem. Dock ger 
det tid för användarna att vänja 

sig med systemet 

Kommer inte fram i litteraturen 

Kommunikation 
och information 

System kan både fungera som ett 
kommunikationsmedel mellan 

två avdelningar, men det ersätter 
inte kontakten mellan vårdare. 

Samtidigt är informationsbehovet 
olika på olika enheter. 

Kommunikationen kommer inte 
fram inom tidigare forskning, 

däremot finns det stöd för 
informationen. Bland annat 

behöver olika avdelningar olika 
information (Bates et. al. 2003) 

Effektiv 
automatik 

Automatisering av olika 
mekaniska uppgifter är väldigt 

uppskattat eftersom det minskar 
arbetet direkt 

Här ser vi att funktioner som 
stöder det direkta arbetet 

verkligen gör systemet lättare att 
accepteras. (Zheng et.al. 2009) 

Jämförelse 
Om ett nytt system fungerar 

bättre än det tidigare välkomnas 
systemet lättare. 

Enligt Bates, et al. (2003) är 
system vilka har förbättrade 

funktioner från det tidigare har 
systemet bättre möjligheter att bli 

accepterat av personalen 

Resultatet 

Även om processen i början 
känns jobbig motiverar resultatet 
som kommer med tiden. Speciellt 
motiverande är det då nyttan är 

synlig inom en överskådlig 
framtid. 

Fynden stämmer överens med 
bl.a. Baron et al., 2005; McIntyre 

2004; Makoul et al. 2001; 

Övergångsperiod 

Användningen av systemen beror 
mycket på tidigare vana, enheter 
där något inte använts behöver 

mer tid att anpassa sig till den nya 
situationen. 

Enligt Makoul et al. (2001) är 
nyintagna system betydligt 

långsammare än det systemet 
som användarna tidigare varit 

vana att använda. 

Tabell 6-1 Presentation av resultatet för Förväntad prestanda. 
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6.2 Förväntad ansträngning 

Denna kategori har två underkategorier: Inlärning och Komplexitet. Båda kategorierna 

har starkt stöd av tidigare forskning. I Tabell 6-2 presenteras de mest centrala fynden. 

Kategori Empirin Tidigare forskning 

Inlärning 

Användare vilka har litet datorvana 
kan fortfarande uppleva att ett 

system är simpelt ifall de använt 
liknande system tidigare.  

Det är svårare att lära sig använda 
datasystem vilka är kopplade till 
processändringar. (Hennington & 

Janz 2007) Intuitiva och enkla system 
är mer sannolika att bli använda. 

(Clemmer, 2004) Det är svårare att 
lära sig nya system om man inte är 

van att använda liknade system. Det 
är viktigt att ge tillräckligt med stöd 

för de som börjar något för första 
gången. (Loomis, et al., 2002) 

Komplexitet 

Även om systemet upplevdes som 
avancerat var användningen upplevd 
som ganska enkel. De som upplevde 

systemet som enklast var de som 
använt liknande system tidigare. 

Avancerade system ska planeras så 
de är fortfarande relativt enkla att 
använda. (Lääveri, 2010; Zheng et 

al., 2009) 

Tabell 6-2 Presentation av resultatet för Förväntad ansträngning 
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6.3 Sociala intryck 

Även denna kategori har två underkategorier: Gemensam syn och Gemenskapen. 

Under båda kategorierna finns det tidigare forskning vilka visat liknande resultat. 

Fynden presenteras närmare i Tabell 6-3. 

Kategori Empirin Tidigare forskning 

Gemensam syn 

Generellt är den första reaktionen 
negativ till ändring. Men vanligt vis 

ändras den till mer positiv när 
systemet blir använt. En positiv 
första reaktion ska kontrolleras 

eftersom det här kan innebära att 
förväntningarna är för höga. 

Vårdpersonalen upplever sig 
effektivare då de känner sig 

bekväma att använda ett system. 
(Zheng, et al., 2009) Patienter 
förväntar sig att man använder 

datasystem också på sjukhuset och 
att de stöder arbetet. Men det 

accepteras inte att vården tar väldigt 
länge oberoende hur bra kvaliteten 

blir med att använda datasystem. 
(Baron, et al., 2005) 

Gemenskapen 

För sjukskötarna är gemenskapen 
innanför avdelningen. Läkarna har 

bredare kontaktnät, men att se dem 
som en enda gemenskap kan vara 
för simplifierat eftersom de olika 

specialiteterna också bildar mindre 
gemenskaper. 

En gemenskaps starka åsikt har en 
direkt påverkan på den enskilda 

individen. (Poon, et al., 2004; 
Bhattacherjee & Hikmet, 2007; 

Miller & Sim, 2004) Men samtidigt 
kan en enskilld stark person ändra 
gemenskapens åsikt. Det är också 

möjligt för gemenskaper att påverka 
varandra. (Poon, et al., 2004) 

Tabell 6-3 Presentation av resultatet för Sociala intryck 
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6.4 Säkerhet 

Den här kategorin som rekommenderades som ett tillägg till UTAUT modellen av 

Escobar-Rodriguez, et al. (2012) visade sig vara väldigt central inom sjukvården. 

Kategorin består av 5 underkategorier varav 2 stycken (Verkan på patienterna och 

Uppmärksamheten) inte fått stöd av tidigare forskning.  Resultatet presenteras 

närmare i tabell 6-4. 

Kategori Empirin Tidigare forskning 

Informationen 

Informationen ska vara tydlig. Men 
när blir tidskostnaden för hög att 
vårdpersonalen inte kan använda 
systemet oberoende hur klart det 

blir? 

Patientjournaler har fördelen att all 
data är samlad på en plats. (Tang & 
McDonald, 2006) Men för mycket 
information kan vara till skada för 

säkerheten på grund av tidsbristen. 
(Ortiz, et al., 2002) Fördelen med 
mycket information är att den kan 
användas för framtida forskning. 

(McIntyre, 2004) 

Processerna 

Då ordinationerna är i läkarens 
händer upplevs den som säkrare 

eftersom det inte behöver gå 
igenom några mellanhänder. Största 

problemet för tillfället är 
övergångsperioden vilken medför 

oklarheter i processen. 

Datasystem ska planeras så de 
stöder sjukhusets arbetsprocesser. 

Annars är det möjligt att 
användargränssnittet inte lämpar sig 

arbetet vilket kan sänka 
vårdkvaliteten och öka möjligheten 

för risksituationer. (Zheng, et al., 
2009) Det är alltså möjligt att ett 

system inte alltid har den väntade 
effekten. (Himmelstein, et al., 2010) 

Patienterna 

Vårdpersonalen är väldigt mån om 
hur systemet stöder patienten och 

hur patienten förstår den nya 
informationen. Vårdpersonalen 
uppskattar system som också ger 
stöd till patienten, inte bara till 

personalen. 

Det har inte kommit fram liknande i 
tidigare forskning 
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Interaktioner och 
automatik 

Automatiken verkar öka säkerheten 
genom att göra kontroller för alla 
läkemedel. Det här gör att läkarna 
själva inte behöver ta i beaktande 
att göra kontrollen eller inte. Men 

hur informationen beaktas kommer 
inte fram ur intervjumaterialet. 

Automatisk interaktion är ofta 
uppskattad av läkare. (Hennington & 
Janz, 2007) Automatiken förenklar 
processen och filtrerar arbetet som 

görs för en ordination. (Berner & 
Moss, 2005) 

Uppmärksamhet 

Ifall systemet kräver för mycket 
koncentration kan det innebära att 
användaren inte uppmärksammar 
sin omgivning. Det här kan vara ett 
allvarligt problem på enheter där 

patientens tillstånd måste 
kontrolleras ständigt så som 

jourpolikliniken. 

Det har inte kommit fram liknande i 
tidigare forskning 

Tabell 6-4 Presentation av resultatet för Säkerhet 
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6.5 Stödande funktioner 

Inom denna kategori är det 3 underkategorier som kommit fram ur materialet. Alla 

underkategorier har stöd av tidigare forskning. De mest centrala fynden presenteras i 

tabell 6-5. 

Kategori Empirin Tidigare forskning 

Stöd som 
Fortbildning 

Fortbildning är en viktig del som 
hjälper användarna förstå systemet 
bättre. Men för att ytterligare bättra 
på detta kan det vara passande att 
hålla ytterligare en fortbildning en 

tid efter att systemet tagits i bruk då 
vårdpersonalen bättre känner till vad 
de behöver ur systemet. Ett annat 
problem är att få personalen att gå 

på fortbildningar. 

Att ge fortbildning till användarna 
ger dem bättre tilltro till systemet 
och de upplever också att systemet 
blir enklare att använda. (Escobar-

Rodriguez, et al., 2012) 

Personligt stöd 

En stödperson på avdelningen var 
efterfrågade. Men samtidigt 

koncentrerades det mer på att man 
kan fråga sina kolleger om hjälp. Det 
verkar vara viktigt att man gör klart 

att vem som är stödpersonen på 
avdelningen. För dagen då systemet 

tas i bruk och någon dag därefter 
kunde det uppskattas mycket att 

någon stödperson finns på 
avdelningen som inte är fast i 

patientarbetet. 

Det ska finnas någon på avdelningen 
som stöder användarna. (Poon, et 

al., 2004) 
För att vårdpersonalen ska lära sig 

systemet måste det satsas resurser 
på det. Det är viktigt att ge tillräckligt 

med tid att lära sig systemet på 
sidan om det egna arbetet. (Speciellt 
viktigt för individer med litet dator-
/teknologivana) (Miller & Sim, 2004)  

Organisatoriskt 
stöd 

Generellt fanns det ett bra stöd till 
både systemet och personalen. Men 

i de fall som en enskild avdelning 
behöver hjälp ska de inte behöva 

strida ensamma, organisationen bör 
se till att enheterna som behöver 

stöd också får den.  

Stöd från toppen av 
organisationen visar att det nya 

systemet verkligen ses som något 
viktigt. (Poon, et al., 2004) 

Tabell 6-5 Presentation av resultatet för stödet 
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7 KRITISKGRANSKNING 

I detta kapitel gör jag en generell kritisk granskning av avhandlingen och diskuterar det 

i sin helhet. Syftet med kapitlet är att studera validiteten och reliabiliteten av arbetet i 

sin helhet. Validitet behandlar hur relevant forskningen är till sammanhanget medan 

reliabiliteten ser på hur pålitligt slutresultatet är. Det här är ett tillägg till den 

diskussion jag redan gjort tidigare för de individuella delarna och därmed koncentrerar 

sig mer på arbetet som en helhet. Kort sammanfattat ser jag även kritiskt att validiteten 

och reliabiliteten är på en hög nivå i detta arbete. Granskningen baserar sig på Tuomi & 

Sarajärvis (2009) bok om kvalitativ forskning. Jag ser först på validiteten och fortsätter 

sedan med reliabiliteten. 

7.1 Validitet 

Min bakgrund både inom sjukvården och också informationsbehandling ger mig en 

stark grund för att förstå ämnet i fråga. Samtidigt är jag en individuell forskare och får 

inget finansiellt stöd från någon organisation och därmed kan hålla mig neutral till 

ämnet.  Jag har använt fler patientjournalsystem som sjukskötare och de har lämnat 

mig med en litet negativ bild av deras tekniska genomföring. Det här påverkar inte 

arbetet i sig eftersom arbetet koncentrerar sig på de anställdas upplevelser generellt. 

Samtidigt har jag varit medveten om min egen syn och använt mig av neutrala frågor 

för att inte påverka respondenterna och verkligen få individuella åsikter om systemet.  

Urvalet av respondenter var lämpligt för ändamålet. Ifall jag gjort en större spridning 

kunde jag eventuellt fått mer stöd för någon specifik underkategori. Till exempel är det 

möjligt att med hjälp av någon i ledningen bättre se på det organisatoriska stödet. 

Samtidigt kunde det också varit intressant att intervjua någon av kirurgerna som jag 

förstod var litet mer negativa till ändringen. Men med tanke på att datainsamlingen 

blev mättad även då jag intervjuade andra medicinska specialiteter, ser jag inte att en 

större spridning inom sjukhuset gett något märkbart nytt till analysen. Med andra ord 

är min källtriangulering tillräcklig eftersom jag använt både variation av yrkesgrupper 

och medicinska specialiteter (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Hur jag gått tillväga är väldokumenterat i metodik kapitlet och intervjuguiden som 

användes finns som bilaga (Bilaga 1) för att göra processen så genomskådlig som 

möjligt. Under datainsamlingen har jag använt mig av dialogisk validering för att 

klargöra det respondenterna sagt och därmed minska tolkning av innehållet (Tuomi & 
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Sarajärvi, 2009). Dialogisk validering innebär att jag under intervjuerna direkt frågat 

ifall något är oklart och för mer komplexa helheter summerat innehållet för att verifiera 

att jag verkligen förstått det respondenten menat.  

7.2 Reliabilitet 

Mitt tillvägagångssätt är väl dokumenterat och intervjuguiden hittas som bilaga till 

detta arbete. På så sätt är det möjligt att kontrollera studien. Materialet har också blivit 

bandat samt transkriberat vilket gör analysprocessen enklare och möjliggör en bättre 

helhetsbild av situationen. Ytterligare har individerna anonymiserats i analysprocessen 

vilket innebär att alla svar behandlats med samma vikt, oberoende vilken position de 

har inom organisationen. De huvudsakliga intervjufrågorna har varit centralt sett 

väldigt bra eftersom jag endast fått fram nyanser och klarhet med hjälp av följd 

frågorna. Det är också enkelt att se hur jag använt mig av materialet då jag illustrerar 

mina fynd med hjälp av citat.  
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel för jag en generell diskussion över resultatet som kommit fram ur 

studien. Diskussionen är delad till en teoretisk- och en praktisk del. Jag börjar först 

med den teoretiska nyttan av arbetet och sedan går jag vidare och ser på den praktiska 

nyttan med arbetet. 

8.1 Teoretisk nytta med arbetet 

Den modifierade UTAUT-modellen verkar vara väldigt lämpande för att studera 

teknologiacceptans hos sjukvårdspersonalen. Modellen ger ett heltäckande spelrum 

med hjälp av de breda huvudkategorierna. Det som är speciellt viktigt i denna studie är 

att visa hur viktig säkerheten är hos sjukvårdspersonalen då de ska acceptera teknologi. 

Det här stämmer väldigt bra överens med rekommendationen av Escobar-Rodriguez, et 

al. (2012) som rekommenderar att också lägga till säkerheten som en 6:e kategori då 

man studerar teknologiacceptans inom sjukvården. Ytterligare stöd finns det också i 

annan tidigare forskning som presenterades i säkerhetsavsnittet av 

litteraturgenomgången (se 3.5.4 Säkerhet på sid 20). 

Det är också viktigt att ta i beaktande de nya underkategorier vilka inte kommit fram i 

tidigare forskning. Kategorierna Oklara direktiv om systemändring och 

kommunikationsdelen i Kommunikation och information kom fram ur materialet inom 

Förväntad prestanda, medan Patienterna och Uppmärksamhet kom fram ur materialet 

inom Säkerheten. På basis av egen erfarenhet ser jag att dessa kategorier är mycket 

viktiga för personalen på ett sjukhus, även om de inte kommit fram inom denna gren av 

forskning. Men för att lära känna dessa kategoriers verkliga effekt, behövs en 

kvantitativ forskning som kan validera fynden. Samtidigt kan den kvantitativa 

forskningen bättre berätta hur stor verkan dessa kategorier verkligen har på 

teknologiacceptans.  

Sist och slutligen ser jag att det viktigaste med denna studie är hur empirin binder ihop 

forskningen. Eftersom den tidigare forskningen till största del koncentrerat sig på 

enskilda eller få aspekter möjliggör jag med denna studie en mer heltäckande syn på 

teknologiacceptansen inom sjukvården. Då jag använder en heltäckande modell i min 

studie fungerar empirin som en grund för att visa det stora sammanhanget för den 

internationella forskningen som gjorts inom området.  Det här kan ge en god grund för 
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fortsatt forskning att se på den större helheten och hitta det gemensamma med de olika 

studier som redan är gjorda. 

8.2 Praktisk nytta 

Resultatet visar att det finns många likheter mellan den internationella forskningens 

resultat och den finska sjukvården. Huvudsaken är att de som läser artiklarna verkligen 

reflekterar över artiklarna och ser ifall de verkligen kan relateras till den egna 

organisationen. Det är viktigt att beakta både omgivningen inom organisationen och 

också till en del den yttre, nationella omgivningen. Med hjälp av detta är det möjligt att 

bättre förstå helheten och på så sätt känna till hur forskningen kan tillämpas till den 

finska sjukvården. Lik så är det med detta arbete. 

Det viktigaste som kommit fram ur denna studie är hur viktigt det är att planera 

ibruktagningen noggrant och se till att det finns klara spelregler. Med de klara 

spelreglerna minskar eventuella farosituationer på grund av olika handlingssätt, så som 

att vissa skriver ordinationerna på en plats och andra någon annanstans. Dagen då ett 

system ska tas i bruk måste planeras noga också från personalens synvinkel. Det här 

innebär att man ser till att alla lär sig använda systemet på ett sätt som stöder 

arbetsprocesserna. Speciellt viktigt är det att vara medveten om grupper som inte 

använt liknande system tidigare och ge dem tillräckligt med stöd. Det här kan 

genomföras genom att till exempel ge mer resurser för en viss tid eller ge mer 

fortbildning till personalen. Det här möjliggör att man kan bättre hantera hur systemet 

accepteras inom dessa grupper. 

För de som utvecklar IT- system till hälsovården rekommenderar jag starkt att beakta 

hur informationen blir presenterad till användarna. Användarna är inte en stor massa, 

de behöver mycket varierande information beroende på yrkesgrupp och enhet där de är 

verksamma. På jourpolikliniken och uppvakningen har man ett annat behov av 

information än på avdelningarna.  

Slutligen behöver sjukhuset och utvecklaren komma ihåg att en lösning för alla 

kommer att bli svår att acceptera på hela sjukhuset. Ett system accepteras bättre då det 

stöder arbetet. Det här innebär att systemet behöver en del flexibilitet så det kan bättre 

tillämpas till olika verksamhetsområden. För tillfället är systemet anpassat för 

avdelningarnas behov, vilket kanske inte är det bästa alternativet för en poliklinik eller 

en intensivavdelning. Samtidigt måste sjukhuset fundera ifall något annat system 
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kunde bättre stöda arbetsprocesserna på en poliklinik, eller andra enheter vilka har 

andra behov än avdelningarna. Det är också viktigt för sjukhuset att tänka på hur de 

marknadsför systemet. Vad en grupp värderar varierar och det här ska beaktas. Till 

exempel är interaktionskontrollen en viktig punkt för läkare inom inremedicin medan 

sjukskötarna är mer intresserade av den klarare ansvarsfördelningen. Visserligen 

behöver allt detta också sättas i relation till den nytta det för med sig, men med relativt 

litet tankearbete kan man få tillstånd stora ändringar. 

8.3 Fortsatt forskning 

Teknologiacceptans inom hälso- och sjukvården är ett färskt område och saknar större 

kvantitativa forskningar. Därför ser jag att en kvantitativ studie vore på plats för att 

generalisera fynden till en större population. Det vore också intressant att studera 

acceptansen på ett universitetssjukhus, på hälsovårdscentraler eller i ett annat land. 



71 

 

 

9 KÄLLFÖRTECKNING 

Accenture, 2011. Sitra - Sirius-projektin loppuraportti. [Online]  

Available at: http://www.sitra.fi/NR/rdonlyres/EC4CA5AD-634B-4F80-8ACC-

6E70FFAEAFFF/0/Sirius_Potilastietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4kartoitus_tiivistelm

%C3%A4.pdf 

[Använd 5 Maj 2013]. 

Ahlblad, J., 2008. Mammuttijärjestelmä ottaa ensiaskeleitaan. [Online]  

Available at: 

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=5973/type=1 

[Använd 5 april 2012]. 

Ahrne, G. & Svensson, P., 2011. Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Baron, R. J., Fabens, E. L., Schiffman, M. & Wolf, E., 2005. Electronic Health Records: 

Just Around the Corner? Or Over the Cliff?. Annals of Internal Medicine, 143(3), pp. 

222-226. 

Bates D, W., 2002. The quality case for information technology in healthcare. BMC 

Medical Informatics and Decision Making, 2(7). 

Bates, D. W. o.a., 2003. Ten Commandments for Effective Clinical Decision Support: 

Making the Practice of Evidence-Based Medicine a Reality. Journal of the American 

Medical Informatics Association, 10(6), pp. 523-530. 

Berner, E. S. & Moss, J., 2005. Informatics Challenges for the Impending Patient 

Information Explosion. Journal of the American Medical Informatics Association, 

12(6), pp. 614-617. 

Bhattacherjee, A. & Hikmet, N., 2007. Physicians’ resistance toward healthcare 

information technology: a theoretical model and empirical test. European Journal of 

Information Systems, Volym 16, pp. 725-737. 

Bryman, A. & Bell, E., 2003. Företagsekonomiska forskningmetoder. Malmö: Liber 

Ekonomi. 



72 

 

 

Chuttur, M., 2009. Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, 

Developments and Future Directions. Sprouts: Working Papers on Information 

Systems, 37(9), pp. 9-37. 

Clemmer, T. P., 2004. Computers in the ICU: Where We Started and Where We Are 

Now. Journal of Critical Care, 19(4), pp. 201-207. 

Davis, F., 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology. MIS Quarterly, 13(3), pp. 319-340. 

Deloitte, 2012. Hanketoimiston selvityksiä -- Järjestelmien hankintavaihtoehtojen 

analyysiä, Helsinki: Deloitte. 

Edwards, P. J., 2006. Physician Order Entry: Examining Factors and Methods That 

Foster Clinician IT Acceptance in Pediatric Hospitals, Ann Arbor, Miami: ProQuest 

Information and Learning Company. 

Escobar-Rodriguez, T., Monge-Lozano, P. & Romero-Alonso, M. M., 2012. Acceptance 

of E-Prescriptions and Automated Medication-Management Systems in Hospitals: An 

Extension of the Technology Acceptance Model.. Journal of Information Systems, 

26(1), pp. 77-96. 

Forsberg, C. & Wengström, Y ., 2008. Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Ghauri, P. & Gronhaug, K., 2002. Research methods in business studies: A practical 

guide. Harlow: Pearson Education. 

Gilgun, J., 1994. A case for case studies in social work research. Social Work, Volym 39, 

pp. 371-380. 

Hartikainen, K., 2000. Siirtyminen elektroniseen terveys- ja sairauskertomukseen. 

Sairaalaviesti 2/2000, 25 maj, pp. 19-20. 

Hartikainen, K., Kuusisto-Niemi, S. & Lehtonen, E., 2002. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tietojärjestelmäkartiotus 2001, Helsinki: Stakes. 



73 

 

 

Hennington, A. & Janz, B. D., 2007. doption of Electronic Medical Records: Applying 

the UTAUT Model in a Healthcare Context. Communications of the Association for 

Information Systems, Volym 19, pp. 60-80. 

Hillestad, R. o.a., 2005. Can Electronic Medical Record Systems Transform Health 

Care? Potential Health Benefits, Savings, and Costs. Heatlh Affairs, 24(5), pp. 1103-

1118. 

Himmelstein, D., Wright, A. & Woolhandler, S., 2010. Hospital Computing and the 

Costs and Quality of Care: A National Study. The American Journal of Medicine , 

123(1), pp. 40-46. 

Junglas, I., Abraham, Chon & Ives, B., 2008. Mobile technology at the frontlines of 

patient care: Understanding fit and human drives in autilization of decisions and 

performance. Decision Support Systems, Volym 46, pp. 634-647. 

KanTa, 2011. Bakgrund. [Online]  

Available at: https://www.kanta.fi/sv/bakgrund 

[Använd 28 mars 2012]. 

KanTa, 2011. Kansallinen Terveysariksto. [Online]  

Available at: https://www.kanta.fi/sv/kanta 

[Använd 5 4 2012]. 

KanTa, 2012. Sähköinen Resepti. [Online]  

Available at: http://www.kanta.fi/6 

[Använd 10 december 2012]. 

Kiviaho, K., Winblad, I. & Reponen, J., 2004. Terveydenhuollontoimintaprosesseja ja 

asiointia tukevat atk-sovellukste Suomessa, Helsinki: Stakes. 

Koppel, R. o.a., 2005. Role of Computerized Physician Order Entry Systems in 

Facilitating Medication Errors. The Journal of the American Medical Association, 

293(10), pp. 1197-1203. 

Kortteisto, T., Mäntyranta, T., Komulainen, J. & Kaila, M., 2008. Lääkäreillä vielä 

paljon sanottavaa sähköisistä potilaskertomusjärjestelmistä. Suomen Lääkärilehti, 

63(14), pp. 1297-1300. 



74 

 

 

Lee, D., Youngho, R. & Randall, D., 2009. The Role of Organizational and Individual 

Characteristics in Technology Acceptance. International Journal of Human-computer 

interaction, 25(7), pp. 623-646. 

Leung, Y ., Johnston, W. & Tin, K., 2003. Incentives and Barriers That Influence 

Clinical Computerization in Hong Kong: A Population-Based Physician Survey. Journal 

of the American Medical Informatics Association, 10(2), pp. 201-212. 

Loomis, G., Ries, J., Saywell, R. & Thakker, N., 2002. If Electronic Medical Records Are 

So Great, Why Aren’t Family Physicians Using Them?. The Journal of Family Practice, 

51(7), pp. 636-641. 

Lääveri, T., 2010. Ovatko lääkärit tyytyväisiä sähköisiin tietojärjestelmiinsä?. Suomen 

Lääkärilehti, 65(5), p. 357. 

Makoul, G., Curry, R. & Tang, P., 2001. The Use of Electronic Medical Records: 

Communication Patterns in Outpatient Encounters. Journal of the American Medical 

Informatics Association, 8(6), pp. 610-615. 

McIntyre, L. F., 2004. Making the Electronic Medical Record Work for the Orthopedic 

Surgeon. Sports Medicine Arthroscopic Review, 12(4), pp. 238-245. 

Miller, R. H. & Sim, I., 2004. “Physicians’ Use of Electronic Medical Records: Barriers 

and Solutions. Health Affairs, 23(2), pp. 116-126. 

Nykänen, P. o.a., 2010. Potilastietojärjestelmäklusterien katselmointi 2010 

Yhteenvetoraportti 9.2.2010. [Online]  

Available at: https://www.kanta.fi/c/document_library/get_file?uuid=145dc302-39fe-

4409-b451-c5859f3774fd&groupId=10206 

[Använd 19 oktober 2012]. 

Oren, E., Shaffer, E. & Guglielmo, B., 2003. Impact of emerging technologies on 

medication errors and adverse drug events. American Journal of Health-System 

Pharmacy, 60(14), p. 1447. 

Ortiz, E., Meyer, G. & Burstin, H., 2002. Clinical Informatics and Patient Safety at the 

Agency for Healthcare Research and Quality. Journal of the American Medical 

Informatics Association, 9(90061), pp. 2-7. 



75 

 

 

Poissant, L., Pereira, J., Tamblyn, R. & Kawasumi, Y., 2005. The Impact of Electronic 

Health Records on Time Efficiency of Physicians and Nurses: A Systematic Review. 

Journal of American Medicine Informatics Association, 12(5), pp. 505-516. 

Poon, E. G. o.a., 2004. Overcoming the Barriers to the Implementing Computerized 

Physician Order Entry Systems in US Hospitals: Perspectives from Senior 

Management. Health Affairs, 23(4), pp. 184-190. 

Qu, S. & Dumay, J., 2011. The qualitative research interview. Qualitative Research in 

Accounting & Management, 8(3), pp. 238-264. 

Rowley, J., 2012. Conducting research interview. Management Research Review, 

35(3), pp. 260-271. 

Saathoff, A., 2005. Human factors considerations relevant to CPOE implementations. 

Journal of Healthcare Information Management, 19(3), pp. 71-78. 

ScienceWatch, 2009. Top Topics Research Front Map - August 2009. [Online]  

Available at: http://archive.sciencewatch.com/dr/tt/2009/09-augtt-ECO/#139757811 

[Använd 6 april 2013]. 

Shu, K. o.a., 2001. Comparison of time spent writing orders on paper with 

computerized physician order entry. Medinfo, 10(2), pp. 1207-1211. 

Silvan, S., 2010. eResepti tulee – varmasti mutta hitaasti. [Online]  

Available at: 

http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/arkisto/eresepti_tulee_varmasti_mutta_hitaasti 

[Använd 5 april 2012]. 

Social och hälsovårdsministeriet, 2002. Valtioneuvoston periaatepäätös 

terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, Helsinki: Sosiaali- ja 

terveysministeriö. 

Social och hälsovårdsministeriet, 2012. Sjukvårdsdistrikt och 

specialupptagningsområden. [Online]  

Available at: 

http://www.stm.fi/sv/social_och_halsotjanster/organisation/sjukvardsdistrikt_specia

lupptagningsomraden 

[Använd 18 November 2012]. 



76 

 

 

Socialstyrelsen, 2010. Frågor och svar om patientjournaler. [Online]  

Available at: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/patientjournaler/ 

[Använd 12 December 2012]. 

Tang, P. & McDonald, J., 2006. Electronic Health Record Systems. i: 3rd, red. 

Biomedical Informatics - Computer Applications in Health Care and Biomedicine. 

New York: Springer, pp. 447-476. 

Timmermanns, S. & Tavory, I., 2012. Theory Construction in Qualitative Research: 

From Grounded Theory to Abductive Analysis. Sociological Theory, 30(3), pp. 167-186. 

Trader-Leigh, K., 2002. Case study: identifying resistance in managing change. Journal 

of Organizational Change Management , 15(2), pp. 138-155. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A., 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 

Tammi. 

Vann, J., 2004. Resistance to Change and the Language of Public Organizations: A 

Look at "Clashing Grammars" in Large-Scale Information Technology Projects. Public 

Organization Review, 4(1), pp. 47-73. 

Weiner, M. o.a., 1999. Contrasting Views of Physicians and Nurses about an Inpatient 

Computer-based Provider Order-entry System. Journal of American Medical 

Informatics Association, 6(3), pp. 234-244. 

Venkatesh, V., 2013. Prior Research (Detailed). [Online]  

Available at: http://www.vvenkatesh.com/Research/Prior_research_detailed.asp 

[Använd 6 april 2013]. 

Venkatesh, V. & Bala, H., 2008. Technology Acceptance Model 3 and a Research 

Agenda on Interventions. Decision Sciences, 39(2), pp. 273-315. 

Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G. & Davis, F., 2003. User Acceptance of Information 

Technology: Toward A Unified View.. MIS Quarterly, 27(3), pp. 425-478. 

Winblad, I., Reponen, J., Hämäläinen, P. & Kangas, M., 2006. Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian käyttö, Helsinki: Stakes. 



77 

 

 

Winblad, I., Reponen, J., Hämäläinen, P. & Kangas, M., 2008. Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveyden huollossa vuonna 2007, 

Helsinki: Stakes. 

Väisänen, O., 2012. Uusi ongelma Suomessa: Yksi enter-lyönti voi tuoda 

yliannostuksen. [Online]  

Available at: http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1288470716928.html 

[Använd 22 april 2013]. 

Y in, R., 2002. Case Study Research Design and Methods. 3rd red. Thousand Oaks: 

Sage Publications. 

Zheng, K., Padman, R., Johnson, M. & Diamond, H., 2009. An interface-driven analysis 

of user interactions with an electronic health records system. Journal of American 

Medical Informatics Association, 16(2), pp. 228-237. 

 

 



1(2)  BILAGA A – INTERVJUGUIDE 

Situation 

 Beskriv processen för ordination och administrering före nya LääkeESKO? 

  Använde ni läkemedelsdelen i ESKO tidigare eller använde ni något annat? 

MILJÖ 

 Beskriv en vanlig situation då du måste använda LääkeESKO 

  Får du arbeta i lugn och ro? 

  Arbetar du endast det systemet eller använder du flera system samtidigt? 

  Vem använder sig av systemet? 

NYTTA 

  Finns det några fördelar/konkret nytta? 

   För dig? 

   För patienterna? 

   För avdelningen generellt? 

  Finns det några problem med läkemedelsmodulen?  

  Har du förslag på vad som kunde göras bättre i ESKO?  

Performance Expectency 

 Hur påverkar LääkeESKO ditt arbetet? 

 Vilken betydelse har LääkeESKO för patientsäkerheten? 

Effort Expectency 

 Hur mycket tid behövde du för att lära dig använda nya LääkeESKO?  

 Hur känns det att använda läkemedelsmodulen i ESKO? 

 Hur avancerat är systemet jämfört med de andra delar av ESKO du använder? 

  



2(2)  BILAGA A – INTERVJUGUIDE 

Sociala inflytande 

 Vad är avdelningspersonalens generella syn på lääkeESKO nu? 

 Vad var inställningen när ni fick veta att det kommer ett nytt system? 

 Hur har intsällningen förändrats sedan ni tog läkemedelsdelen i bruk?  

Omständigheter 

 Vilken slags stöd har ni fått för att ta i burk systemet? 

  Vilken annanslagsstöd skulle behövas för göra ibruktagningen lättare? 

 Hur fungerar LääkeESKO tillsammans med de andra delarna i ESKO? 

ERecept 

 Vilka förväntningar har ni på E-Recepten? (Kommer att orsaka ändringar i 

LääkeESKO) 

 Vad uppskattar du mest hos ett dator program i patient vården? 


