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SAMMANFATTNING 

Det senaste inom informationshantering i vården är att, med hjälp av datajournaler, 
göra all information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria lättåtkomlig för 
berörd personal och på så sätt öka patientsäkerheten och effektiviteten i personalens 
arbete.  

Rapporten syftar till att undersöka om datorisering av informationshanteringen inom 
vården innebär att patientinformationen blir mer tillgänglig och otvetydig och därmed 
ökar patientsäkerheten och ökar effektiviteten i arbetet för personalen. Resultatet har 
erhållits genom att jämföra en avdelning som gått över till datoriserad 
informationshantering om de inneliggande patienterna och en avdelning som 
fortfarande arbetar med pappersblanketter. 

Vår undersökning visar att, då systemet är nytt för personalen så upplever de viss 
osäkerhet om var de skall föra in resultat och man saknar också en del översikter som 
man fick med hjälp av pappersblanketterna. Detta gör att tveksamheter om vilket 
läkemedel som skall ges, dosering av läkemedel och avsaknad av information m.m. 
fortfarande inträffar. Dessa tveksamheter bör dock minska i omfattning när personalen 
blir mer vana att använda systemet.  
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ABSTRACT 

To make information about a patient’s state of health available through computerised 
journals is the latest within information technology in modern medical services. The 
idea is that the clinical care for the patient can be improved by this new method.  

Our report aims to investigate: (1) if the personnel have access to unambiguous infor-
mation and thereby increases clinical care and, (2) if the staff can work more effi-
ciently by decreasing time for administrative tasks by using Electronic Medical Re-
cords (EMR). Our result has been achieved by comparing one ward, which uses the 
new technology, with one ward that still uses paper forms. 

Our investigation shows that, since EMR is relatively new to the personnel, some un-
certainty has arisen about where to register information. The personnel sometimes also 
miss the old paper forms, as they seem to give a better overview of the patient’s state 
of health. This leads to, that some uncertainties still occur about e.g. which medicine a 
patient should have, and what dosage. The personnel have also experienced a lack of 
information under some circumstances. However, these uncertainties should decrease 
in time as the personnel get more experience in using the subsystem. 
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FÖRORD 

Följande rapport är ett examensarbete omfattande tio poäng inom ämnet Data- och 
Systemvetenskap. Examensarbetet är utfört vid avdelningen för Data- och 
Systemvetenskap som tillhör institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.  
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1. INLEDNING 

Kapitlet avser tydliggöra våra frågeställningar, specificera syftet med vår uppsats, 
avgränsa arbetet samt ge den hypotes som vi avser testa med hjälp av en fallstudie. 

1.1 Problemområde 

I en artikel i ”Vårdfacket” [HÖY97] intervjuar Ulla-Karin Höynä Anders Bernholtz 
och Lotta Saleteg som arbetar som IT-sjuksköterskor i Östergötlands landsting. De 
beskriver hur vården är i förändring.  

Förändringsarbetet går ut på att med hjälp av den nya tekniken göra 
patientinformationen mer tillgängligi mellan kliniker och sjukhus. Man vill kunna 
följa patienten genom hela vårdkedjan eftersom många patienter besöker flera 
kliniker. Genom den samlade informationen blir det lättare att fatta beslut om åtgärder 
och när patienten kontaktar sjukhuset går det fortare att ge information eftersom man 
inte behöver leta efter pappersjournal. 

Lotta Saleteg säger ”Det gäller att systemet underlättar dokumentationen bland annat 
genom minskad dubbeldokumentation, samtidigt som verksamheten effektiviseras och 
möjliggör mer tid för patientarbete”. I artikeln sägs att vården blir bättre när 
informationen om patienten görs mer tillgänglig. 

Innebär den nya tekniken att personalen effektiviseras i deras arbete och att man 
erhåller en högre datakvalitet? Innebär en högre datakvalitet ökad patientsäkerhet? 

1.2 Syfte 

att undersöka om datorisering av informationshanteringen inom vården innebär att 
patientinformationen blir mer tillgänglig och otvetydigii och därmed ökar 
patientsäkerheten och ökar effektiviteteniii i arbetet för personalen. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen jämför manuell informationshantering med datoriserad informations-
hantering och undersöker om datoriserad informationshantering innebär ökad 
datakvalitet och ökar effektiviteten i arbetet för personalen. 

Uppsatsen behandlar inte eventuella ekonomiska vinster som t.ex. minskade 
personalkostnader och lokalkostnader som kan fås genom datoriseringen. Vi 
behandlar inte heller tekniska lösningar eller gränssnitt. 

1.4 Hypotes 

Om informationshanteringen på den operativa nivåniv inom vården datoriseras så 
uppnås rationaliseringsvinsterv i form av snabbare processvi och mer korrekta 
resultatvii. 

 

Empiri
Egenskapslista

� Snabbare process
� Mer korrekta resultat

Datoriserad informations-
hantering i vården

Manuell informations-
hantering i vården

Egenskapslista

� Rond
� Läkemedel
� Kroppsfunktioner

Rationaliseringsvinster

Omgivningsvariabler

� Ålder
� Tid i yrke
� Kön

 

Figur 1. Visualisering av hypotes. 

Problemområdet gav de ingående variablerna manuell och datoriserad informations-
hantering i vården. De egenskaper som är gemensamma för de båda invariablerna är 
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informationshantering vid rondviii samt information om läkemedel/läkemedels-
utdelningix och kroppsfunktionerx. Omgivningsvariablerna är det som kan påverka 
resultatet i vår fallstudie. 

Den utgående variabeln ”rationaliseringsvinster” i form av ”snabbare process” och 
”mer korrekta resultat” hämtades från Andersen [AND94] som skriver att avsikten 
med införande av informationssystem på den operativa nivån är att man skall erhålla 
rationaliserings- och marknadsvinster. Eftersom den verksamhet vi studerat är 
sjukvården inom den offentliga sektorn så har vi inte tittat på eventuella 
marknadsvinster. I begreppet rationaliseringsvinster ingår även kostnadsbesparingar i 
form av minskade personalkostnader. Denna del av rationaliseringsvinster behandlas, 
som tidigare nämnts, inte i denna uppsats. 
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2. TEORI 

I kapitlet redovisas de teorier som legat till grund för vårt arbete. De teorier vi har valt 
att läsa in är informationssystem, datasystem, systemutveckling, informationssystem 
på den operativa nivån, datorisering, datakvalitet, effektivitet, IT i vården och 
Electronic Medical Record (EMR). 

2.1 Informationssystem och dess nytta i huvudverksamheten 

Andersen [AND94] skriver i sin bok att ”Ett informationssystem är ett system för 
insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information.”.  

Enligt Andersen [AND94] delas en organisations verksamhet upp i fyra nivåer. 
Organisationens huvudverksamhet återfinns på den lägsta nivån och utgör basen för 
verksamheten. På denna nivå sker det som är själva syftet med verksamheten vare sig 
det är ett producerande företag eller tjänsteföretag. 

 

Strategisk nivå

Taktisk nivå

Administrativ nivå

Operativ nivå

       Styrning

Administrativa
hjälpfunktioner

Produktion

Strategisk
styrning

Taktisk
styrning

Operativ
styrning

Administrativa
hjälpfunktioner

Huvudverksamhet

 

Figur 2. Centrala arbetsuppgifter i en verksamhet. [AND94]. 
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Andersen [AND94] skriver vidare att huvudavsikten med informationssystem i 
huvudverksamheten är att utföra arbetsuppgifter med mindre personalinsats men man 
vill även få snabbare process och mer korrekta resultat. Problemställningen man står 
inför här är hur man skall kunna producera produkten/tjänsten/varan på bästa möjliga 
sätt. Informationssystemets syfte är att underlätta utförandet vilket skall ge 
rationaliseringsvinster. Man vill även få en bättre produkt vilket ger fördel för 
kunderna och marknadsvinster för företaget. 

Särdrag för informationssystem för huvudverksamheten är att man vill få 
rationaliserings- och marknadsvinster. Man har ett stort antal användare som är 
fördelade på flera avdelningar. Även kunder kan vara användare på denna nivå. 
Användarkraven är relativt stabila och förändringar kan ske på grund av 
konkurrensskäl. Informationsbehandling innebär stora transaktionsmängder och är 
ofta tidskritisk. 

2.2 Verksamhetsutveckla datasystem 

Goldkuhl [GOL93] skriver om vikten att verksamhetsutveckla datasystem. 
Datasystem skall utvecklas för att tjäna verksamheten, trots det finns det många 
datasystem som inte är verksamhetsstödjande. Detta beror på att mycket utveckling av 
datasystem sker utan att det finns tillräcklig anknytning till verksamheten. 

Det finns många datasystem som inte gör det användarna vill att de skall göra. 
Användarna får inte ut den information de vill ha från datasystemet, vilket kan bero på 
att systemet inte innehåller de behandlingsfunktioner som är önskvärda. Det händer att 
system gör fel saker. Det finns även många system som är för stora vilket innebär att 
man inte kan få en överblick över det. För stora system gör det svårt för användarna 
att tränga in i vad systemet gör, vilket i sin tur leder till att de ofta känner 
främlingskap inför systemet. 

Goldkuhl skriver vidare att det i många systemutvecklingsprocesser är lågt 
användardeltagande. Ofta sker användardeltagandet på systemutvecklarnas villkor och 
många gånger så orkar inte systemerarna engagera användarna tillräckligt. 
Systemerarna tar istället över ansvaret för och driver utvecklingsprocessen. Ofta 
skyller man på att användarna inte vet vad de vill ha för att inte behöva engagera 
användarna i utvecklingen av systemet som de skall använda. Detta leder till att 
systemerare själva beskriver och utformar det som de anser är viktigt och lämpligt att 
systemet klarar av. Dessa beskrivningar kan bli ganska tekniska och därmed svåra för 
användarna att förstå. 



Teori 

 
   7 

Det finns ett stort behov av att förbättra arbetet med utvecklingen av datasystem. Det 
gäller att inte bara se till vad som är tekniskt möjligt, utan även vad som bör göras ur 
verksamhetens synvinkel. 

Många av de problem som finns runt datasystem har sin grund i det arbetssätt som 
används under systemutvecklingen och tankesättet kring datasystemet. 

Goldkuhl menar att för att kunna tala om den aktuella verksamheten måste man 
använda särskilda verksamhetsanpassade begrepp. Begreppen som används uppstår 
utifrån behovet av att kunna hantera och tala om verkligheten och är alltså inte 
godtyckligt valda. Detta arbetssätt är nödvändigt för att kunna beskriva och bedriva 
verksamheten. Datasystemet innehåller en begränsad och utvald del av det 
verksamhetsspråk som talas av verksamhetens aktörer. 

Datasystem innebär kommunikation, utdata och indata av olika slag och 
kommunikation till och från aktörer i och utanför verksamheten. Ett datasystem är 
alltså ett informationsbehandlande system men även ett kommunikationssystem. 
Kommunikation är inte den enda formen av handling som finns i ett datasystem, utan 
det sker en hel del andra handlingar – olika typer av informationsskapande. Detta 
informationsskapande kan t.ex. vara beräkningar, jämförelser och sammanställningar. 
Det handlar alltså om att från en viss information skapa annan information. 

Datasystemet får inte vara ett självändamål. Med detta menas att det måste ge ett 
bidrag till verksamheten. Ett datasystem skall ha hög verksamhetskvalitet och även 
bidra till hög verksamhetskvalitet. Med kvalitet hos ett datasystem menas först och 
främst den externa kvaliteten, d.v.s. datasystemets förmåga att bidra till bra 
verksamhetseffekter. Efter detta kommer den interna kvaliteten som t.ex. handlar om 
systemets datatekniska uppbyggnad. Datasystem måste naturligtvis ha en datateknisk 
kvalitet, men framför allt måste den ha en verksamhetskvalitet. Med 
verksamhetskvalitet menas att man inte bara fokuserar på datasystemet i sig, utan på 
interaktionen mellan system och omgivning. 

Goldkuhl anger några kriterier för att uppnå verksamhetskvalite: 

��Ett datasystems aktiviteter, d.v.s. informations- och kommunikationshandlingar 
skall vara funktionella i verksamheten.  

Detta innebär att datasystemet skall göra bra saker, ge bra effekter i verksamheten. 
Systemets handlingar skall vara lämpliga, d.v.s. de skall bidra till att skapa ett 
värde i verksamheten. 
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��Ett datasystems olika handlingar skall vara integrerade i verksamheten.  

De olika aktiviteterna i verksamheten – datasystemet och övrig verksamhet – skall 
tillsammans bilda ett fungerande och sammanhängande verksamhetsmönster. 
Datasystemets användare bör kunna se och uppleva att systemet är en del av deras 
verksamhet och inte en del som är skild från verksamheten. 

��Kongruens, d.v.s. samstämmighet mellan datasystem och den övriga 
verksamheten.  

Med kongruens avses att systemets handlingar skall harmonisera med den övriga 
verksamhetens handlingar. Handlingarna skall ingå i en gemensam helhet och 
bidra till att gemensamt uppnå mål. Kongruens innebär alltså att datasystemet och 
den övriga verksamheten måste stämma överens när det gäller övergripande mål, 
verksamhetsprinciper och språkbruk. Det formella verksamhetsspråket måste 
överensstämma med det språk som de olika aktörsgrupperna använder. Mellan 
aktörsgrupperna måste datasystemets språk vara gemensamt, annars kan det inte 
användas för kommunikation mellan de olika grupperna. 

��Ett datasystem måste vara begripligt och åskådligt (överblickbart).  

Begriplighet är en förutsättning för att systemet skall användas för en meningsfull 
och effektiv kommunikation, vilket är syftet med ett datasystem. Datasystemets 
olika användargrupper skall kunna kommunicera med och/eller genom systemet. 
Användaren måste ha tillräcklig kunskap och förmåga att kunna använda 
datasystemet, detta bygger på att användarna förstår de generella begränsningarna 
och möjligheterna som finns vid användandet av datasystemet. 

��Ett datasystems olika aktörer måste vara synliga både för varandra och för andra 
berörda grupper.  

Det är bra att veta vem som är sändare respektive mottagare i 
kommunikationsprocessen genom ett datasystem. 

��Ett datasystem bör bidra till bra arbetssituationer för dess olika användargrupper.  

Förutom den fysiska arbetsmiljön finns andra viktiga aspekter, som t.ex. 
handlingsfrihet. Man måste bl.a. se om och hur datasystemet tillåter 
handlingsutrymme, om användarnas handlingar är fördefinierade och styrda av 
systemet eller om det finns alternativa handlingsmöjligheter och om användarna 
har något självbestämmande. Det är inte alltid som man bör datorisera allt som går 
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att datorisera. Datasystemet bör inte ha några negativa effekter för människors 
möjligheter till sociala kontakter i arbetet. 

2.3 Säkerhetsaspekter i datorsystem 

Säkerhetsaspekterna för ett datasystem kan delas in i tre kategorier enligt Storey 
[STO96]: 

��Primär säkerhet – själva systemet i sig. Handlar om att säkra systemet mot fara för  
t.ex. elektrisk chock och brand orsakad av datorns hårdvara. 

��Funktionell säkerhet – utrustning som kontrolleras av systemet och är relaterad till 
att datorns hårdvara och dess mjukvara fungerar korrekt. 

��Indirekt säkerhet – säkerhetsrelaterade informationssystem, d.v.s. det relaterar till 
de indirekta konsekvenserna av en datorkrasch eller skapandet av felaktig 
information. 

Dessa kategorier är av stor vikt i många system, som t.ex. medicinskt bildsystem och 
patientjournalsystem. 

Informationen måste finnas tillgänglig när den behövs. Det måste vara lätt att komma 
åt rätt information. Med rätt information menas den information som behövs för 
tillfället och även att informationen är korrekt. 

2.4 Datakvalitet 

Ledell [LED91] skriver i sin bok ”Gör en informationssäkerhetsstrategi” om att det 
vid användning av informationssystem medföljer vissa risker. Störningar, som är en 
typ av risk, som ett informationssystem kan utsättas för och sannolikheten för att det 
skall inträffa beror på i vilken miljö företaget arbetar och vilken typ av system 
företaget använder. 

Det finns dock vissa störningar som är gemensamma för ett flertal system, men även 
för dessa störningar varierar sannolikheten och konsekvenserna beroende på vilken 
miljö och verksamhet det handlar om. De gemensamma, generella störningarna kan 
delas in i fem huvudgrupper: 
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��Avbrott, förseningar eller förluster är störningar som påverkar tillgängligheten i 
informationsflödet. 

��Obehörig användning, innebär att någon avsiktligt eller oavsiktligt läser, ändrar 
eller förstör informationen. 

��Bristande informationskvalitet - risken för att informationen är felaktig, inaktuell, 
ofullständig eller presenteras på ett sätt som gör att informationen är svår att läsa. 

��Nyckelpersonal - risken för att det dels finns personer med unik kompetens och 
som saknar ersättare och dels att det finns en person som handlägger ett ärende 
från början till slut (d.v.s. personen ifråga har makten över hela ärendekedjan). 

��Projektrisker - risken för att ett projekt inte skall bli färdigt i rätt tid, till rätt 
kvalitet samt till rätt kostnad. 

Beroendet av ADB ökar inom vården. Detta innebär i sin tur ökade krav på 
datakvalitet i de informationssystem som används inom vården. Om datakvaliteten är 
dålig eller felaktig kan det påverka vårdens effektivitet och servicenivå. Detta innebär 
att man med jämna mellanrum måste utvärdera datakvaliteten både i 
informationssystem som redan är i drift och nya system. 

Med datakvalitet menar Ledell kvaliteten på informationen med hänsyn till 

��Aktualitet 

��Riktighet 

��Fullständighet 

��Läsbarhet 

��Relevans 

��Noggrannhet 
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I sin bok ”ADB – datasäkerhet”, skriver Gratte [GRA94] att när det gäller 
administrativa system handlar säkerhet först om främst om att informationen skall 
vara tillgänglig för de som behöver den och den skall även vara tillgänglig när de 
behöver den. 

Dessutom krävs det att informationen skall vara av hög kvalitet, d.v.s. att 
informationen som är lagrad och hämtas från systemet måste ha en sådan kvalitet att 
de personer som använder informationen skall kunna lita på den och dra nytta av den.  

Datakvalitetsskydd innebär att man ser till att den information som lagras och som 
användaren får, har en kvalitet som gör att användaren kan dra nytta av den. 

Trots datakvalitetsskydd kan det bli fel i utdata. Detta kan ske genom: 

��Fel vid inmatningen, d.v.s. skrivfel, missförstånd m.m. 

��Fel i programmet. 

��Fel i överföringen. 

Alla fel som kan uppstå är inte allvarliga, men om t.ex. ett decimalkomma placeras fel 
i ett läkarrecept kan det få allvarliga följder. 

Krav på att lagrade data skall vara aktuella är viktigt i många sammanhang och som 
exempel ger Gratte [GRA94] en resebyrå, där det t.ex. inte skall kunna gå att sälja en 
resa två gånger. 

Förutom att data skall vara aktuella är det även viktigt att användare kan avgöra och 
bedöma de utskrifter som de får ur en dator. Om det på en utskrift t.ex. står att en 
person har namnet Andersson Ann-Mar, så kan man ändå förstå att personen i fråga 
har ett annat förnamn t.ex. Ann-Margret, men att det på grund av utrymmesskäl inte 
gick att lagra hela namnet. 

Oftast uppstår fel i data vid datainmatning. För att undvika fel i data kan man vidta 
vissa åtgärder. Några exempel på åtgärder vid datainmatning är att lägga in kontroller: 

Rimlighetskontroll används för att varna om de data som matas in verkar orimliga 
eller måste vara felaktiga, t.ex. skall man inte kunna mata in ett datum som inte finns. 
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Utforma inmatning och utskrifter så att fel kan upptäckas. Det är viktigt att de 
hjälptexter som kan finnas på skärmen vid inmatning av data är meningsfulla så att 
användaren verkligen kan få hjälp av dem. De utskrifter som användaren får måste 
vara begripliga och tydliga. 

Det är även viktigt att ha system som är lätta att överblicka och väl dokumenterade, så 
att användaren alltid vet vad denne gör. Utbildning av användarna är också en viktig 
del för att undvika att fel i data uppstår. 

2.5 Effektivitet 

Enligt Tuban [TUR01] innebär effektivitet att man gör rätt saker och att man gör saker 
på rätt sätt. Effektivitet handlar alltså om: 

��Att göra rätt saker har att göra med till vilken grad mål uppnås. Det handlar alltså 
om de utdata som erhålls från ett system. 

��Att göra saker på rätt sätt, är ett mått på användandet av indata, eller resurser, för 
att uppnå vissa utdata. 

Denna definition av effektivitet beskrivs även i Karlöfs [KAR97] bok ”Effektivitet – 
balansen mellan kundvärde och produktivitet”. Utgångspunkten där för 
effektivitetsbegreppet är kundvärde och produktivitet, där kundvärde handlar om nytta 
(kvalitet) i förhållande till pris, d.v.s. ”rätt saker” och produktivitet handlar om enheter 
per resursinsats, d.v.s. ”saker rätt”. 
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3. METOD 

Kapitlet behandlar den metod och den arbetsgång vi använt oss av för att nå det av oss 
redovisade resultatet. Vårt arbete har utförts som en hypotetiskt deduktiv fallstudie. 

3.1 Arbetsgång 

Kapitlet beskriver den arbetsgång vi använt oss av för att utföra vår undersökning.   

2.1
Litteraturstudier

2.3
Hypotes

2.4
Metodval

2.5
Djupintervjuer

Vägg-graf

2.6
Sammanställning

& Analys av
Djupintervjuer

Vägg-graf

2.7
Enkät

2.8
Sammanställning

& Analys av
Enkäter

2.11
Resultat

Slutsatser

2.2
Problem-

formulering

2.9
Hypotes-
prövning

2.10
Intervju med för
systemutv. ansv.

personal
 

Figur 3. Arbetsgång för vår C-uppsats. 
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3.1.1 Litteraturstudier 

Vårt arbete började med en litteratursökning, denna har sedan utökats under arbetets 
gång. Den litteratur vi använt oss av har tagits fram genom sökningar i 
universitetsbibliotekets databaser över artiklar, rapporter och böcker. Litteraturen vi 
använt oss av kan grupperas i två kategorier. 

Den första kategorin handlar om den teori som ligger till grund för ämnet. Sökord för 
att hitta litteratur som rör ämnet har koncentrerats till informationssystem, datasystem, 
systemutveckling, datakvalitet, effektivitet, informationssystem på den operativa 
nivån, datorisering, IT i vården och Electronic Medical Record (EMR). 

Den andra kategorin rör den litteratur som vi använt oss av för att kunna genomföra 
vår fallstudie. För detta ändamål har vi läst litteratur som handlar om vetenskapliga 
metoder, enkäter och intervjuteknik. 

Den litteratur vi använt oss av redovisas i kapitel 8, sidan 49.  

3.1.2 Problemformulering  

För att komma fram till en slutgiltig problemformulering har arbetat efter den 
hermeneutiska spiralen, d.v.s. problemformuleringen har utvecklats under arbetets 
gång, se Figur 4 nedan. 

En första
problemformulering

Källstudier m.m.

En andra
problemformule

ring

Synpunkter från
handledaren

En tredje
problem-

formulering

Bearbetning av
material

Sammanställning
av allt material och
språklig justering

Slutlig
problem-

formulering

 

Figur 4. Den hermeneutiska spiralen. [EJV93] 
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3.1.3 Hypotes 

Innebörden av hypotesen har varit i stort sett likadan under hela resan men 
formuleringen har finjusterats under arbetets gång, se kapitel 1.4. 

3.1.4 Metodval 

Eftersom vårt arbete handlar om informationshantering på den operativa nivån, d.v.s. i 
huvudverksamheten och dess rutiner, så har vi valt att använda oss av Vägg-
grafmetoden. Detta val har vi gjort för att kunna analysera rutiner både på avdelning 
som har gått över till datoriserad hantering av information och avdelning som 
fortfarande använder sig av pappersblanketter.  

Vägg-grafer är särskilt lämpliga att använda på den administrativa nivån men även på 
den operativa nivån i verksamheten, se Figur 5. 

 

Strategisk
nivå

Taktisk
nivå

Administrativ
nivå

Operativ
nivå

 

Figur 5. Vägg-grafers användningsområde. [AND94] 
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3.1.5 Djupintervjuer – Vägg-graf  

Genom djupintervjuerna skapade vi Vägg-grafer för att få en beskrivning över den 
verksamhet som datasystemet skall användas i.  

3.1.6 Sammanställning och analys av djupintervjuer och Vägg-graf 

Enligt Andersen så görs analysen av Vägg-grafer på två nivåer. Man börjar med att 
göra en funktionsanalys där man förtydligar funktionens syfte och för att se om man 
uppnår syftet. Vi kommer att fokusera på den andra nivån av analysen, d.v.s. de 
enskilda arbetsoperationerna och förbindelserna mellan operationerna eftersom syftet 
med vårt arbetet är att jämföra manuell hantering och datoriserad hantering av 
information. 

Sammanställning av informationsflödet vid de vårdavdelningar vi gjorde 
djupintervjuer på finns redovisade som Vägg-grafer, se Figur 7 på sidan 25 och Figur 
9 på sidan 27. Utifrån dessa Vägg-grafer analyserades rutinerna och denna analys låg 
till grund för de enkäter, se bilaga A sidan A.1, som skulle besvara frågor som rör 
patientsäkerhet och effektivisering av personalens arbete. 

3.1.7 Enkät 

Enkäten avser vi formulera på ett kvantitativt sätt för att underlätta analysen. Enkäten 
som kan ses i sin helhet i bilaga A utformades med hjälp av ”Enkätboken” av Jan 
Trost [TRO94].  

3.1.8 Sammanställning och analys av enkäter 

När respondenterna returnerat enkäterna skall dessa sammanställas i grafisk form med 
hjälp av Excel. Dessa grafer skall sedan analyseras för att vi skall kunna verifiera eller 
falsifiera vår hypotes. 
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3.1.9 Hypotesprövning 

Med hjälp av Vägg-grafer, enkät och djupintervjuer skall vi sedan testa in- och 
utvariablerna i empirin och jämföra resultatet mot hypotesen.  

��För att vår hypotes skall kunna anses verifierad skall båda 
rationaliseringsvinsterna uppfyllas. 

��För att rationaliseringsvinst skall anses uppnådd skall en majoritet av frågorna visa 
på rationaliseringsvinst. 

��För att svaret på en fråga skall kunna anses riktigt får högst en respondent per 
avdelning avstått från att svara eller lämnat avvikande svar. 

3.1.10 Intervju med för systemutvecklingen ansvarig personal 

För att få en inblick i hur utvecklingen gått till och om systemet är 
verksamhetsanpassat skall vi intervjua för systemutvecklingen ansvarig personal. 

3.1.11 Resultat och slutsatser 

Utifrån det resultat enkäterna ger skall vi sedan sammanställa svaren avdelningsvis för 
varje fråga i en graf för frekvens och en graf för tidsåtgången. Dessa grafer och vår 
analys av dessa redovisas i kapitel 6.2 sidan 39. Utifrån hypotesprövningen och 
djupintervjuer skall vi sedan dra slutsatser som redovisas i kapitel 5, sidan 46.  

3.2 Reliabilitet och validitet 

Realibilitet innebär att man gjort mätningar på ett korrekt sätt och att man har ett 
representativt urval av personer [EJV93]. Validitet innebär att man undersökt det man 
verkligen skall undersöka och att de data man utvunnit och tolkat är korrekta [EJV93].  

Begreppen diskuteras vidare utifrån vår fallstudie i kapitel 7.2, sidan 46. 
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4. FALLSTUDIE 

Utifrån vårt val av ämne tog vi kontakt med Sunderby sjukhus (SUS) i Luleå. 
Eftersom man vid SUS precis arbetade med att införa ett nytt delsystem så bestämdes 
ett möte med IT-personal. Vid SUS har man kommit långt i användning av den nya 
tekniken. Ett övergripande mål är att man skall få ett papperslöst sjukhus och redan 
idag har man datoriserat de gamla pappersjournalerna genom VASxi (Vård 
Administrativt System).  Bland mycket annat innehåller VAS ett delsystem som skall 
hantera information kring inneliggande patienter. Detta delsystem, som heter 
“Bedside”xii, innehåller uppgifter för rond, utdelning av läkemedel samt registrering 
av kroppsfunktioner (vätskebalans, temperatur, vikt o.s.v.). VAS har varit igång under 
en längre tid och “Bedside” är en fortsatt etapp i datoriseringen av patientjournaler. 
“Bedside” gör att man kommer bort från dubbla rutiner, d.v.s. patienthandlingar i 
datorn och i “Kardex”xiii (se Figur 6 sidan 21). De dubbla rutinerna innebär extra 
arbete för personalen och medför osäkerhet om informationen kring patienten. 

Genom djupintervjuer med personalen vid IT-enheten så fick vi en övergripande bild 
över vad det nya delsystemet, skall tillföra verksamheten. Vid intervjuerna framkom 
att “Bedside” endast införts på en del kliniker vilket gjorde det möjligt att jämföra 
manuell och datoriserad informationshantering.  

Norrbottens Läns Landstings mål med “Bedside” är att:  

��få ett papperslöst sjukhus, 

��lagra patientinformation på ett ställe, 

��öka patientsäkerheten och att 

��öka effektiviteten i arbetet för personalen 

Målet att få ett papperslöst sjukhus innebär att personalen skall komma åt information 
om patienterna var de än sitter via nätverket. Varje anställd får behörighet kopplat 
efter vilken yrkeskategori de tillhör och vilken klinik de är anställda vid. För att 
personalen skall komma åt patientinformation var de än befinner sig så måste även 
målet om att lagra patientinformationen på ett ställe vara uppfyllt. Målet ökad 
patientsäkerhet handlar om att personalen skall ha korrekt och tydlig information för 
att kunna fatta beslut om åtgärder på ett för patienten säkert sätt och snabbt sätt. 
Effektivitet för personalen innebär att man skall få bort dubbla rutiner vilka innebär 
mera arbete för personalen. 
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Efter djupintervjuerna med personalen vid IT-enheten gjorde vi ytterligare 
avgränsningar för fallstudien, se nedan: 

��Vi kommer att fokusera på sjuksköterskor och deras hantering av 
patientinformation.  

��Studien begränsas till två vårdavdelningar, en som gått över till den nya tekniken 
och en där man fortfarande använder det traditionella systemet. 

��Vi kommer att fokusera på målen ”ökad patientsäkerhet och ökad effektivitet för 
personalen” eftersom de två övriga målen uppfylls i och med användningen av 
“Bedside”. 

Åtkomsten av data från gemensam databas kan ske via stationära datorer vid 
skrivbord, stationära datorer vid respektive vårdplats men även via trådlös 
kommunikation (bärbar dator). Personalen skall alltid komma åt exakt och samma 
information. 

Eftersom man vid SUS har det övergripande målet att verksamheten skall vara 
papperslöst så fattades ett beslut i landstingsledningen om att medel skulle avsättas för 
att datorisera informationshanteringen kring de inneliggande patienterna. 
Kravspecifikation togs fram i samråd med representanter för läkare och sjuksköterskor 
men även verksamhetschefer. Dessa representanter skall sedan föra ner information i 
organisationen så att alla får den information de behöver och kan vara med att 
påverka. Vid framtagandet av kravspecifikationen så gjordes en översyn av 
arbetsrutiner både vid opererande och icke opererande enheter. De pappersblanketter 
man använder vid dessa två typer av enheter skiljer sig en del mellan varandra. Man 
vill inte datorisera gamla rutiner men vill inte heller göra för stora förändringar så att 
det blir för stor omställning för personalen. I och med att man inte velat göra för stora 
förändringar så kan man idag fortfarande arbeta på det gamla sättet. All information 
som personalen får från systemet måste vara förståelig. Inget får bli fel. 

När kravspecifikationen färdigställts hyrdes konsulter in för att utföra utvecklingen av 
systemet och programmering. Landstinget utförde sedan acceptanstest innan det 
slutliga systemet togs i drift. När en avdelning skall börja använda ”Bedside” startas 
ett införandeprojekt. I detta projekt engageras verksamhetschef, ADB-enheten, 
tekniker, resursperson från IS-enheten samt personal vid respektive avdelning. Syftet 
med detta projekt är att verksamhetsanpassa systemet för avdelningen, föra ner 
information till all personal samt att förbereda för utbildning. 
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Sjuksköterskornas utbildning i ”Bedside” pågår idag under tre dagar. Målet är att all 
personal skall erhålla utbildning, även vikarier.  

I dagsläget har inte alla vårdavdelningar gått över till “Bedside”. Vid dessa 
vårdavdelningar använder man istället så kallade “Kardex” där man samlar 
information (på pappersblanketter) om patienten som ligger inne, se Figur 6. På dessa 
vårdavdelningar för man även in en del av de uppgifter som finns på 
pappersblanketterna till VAS och till andra pappersblanketter, vilket medför att 
personalen får en del dubbelarbete. 

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

111111-1111 ölaskj öalksjffjlöaskjf

 

Figur 6. Exempel på “Kardex”. 
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5. RESULTAT 

5.1 Djupintervjuer 

Djupintervjuer utfördes med sjuksköterskor vid båda vårdavdelningarna. Eftersom det, 
p.g.a. deras arbetssituation, inte fanns tid att lära ut Vägg-grafmetoden till 
sjuksköterskorna så ritade vi dessa själva. Intervjuerna spelades in på minidisc för att 
vi skulle vara säkra på att få med allt i Vägg-graferna. Vid intervjuerna berättade 
sjuksköterskorna hur arbetsrutinerna på avdelningen går till. De berättade vidare om 
vilka olika blanketter/skärmbilder som används vid respektive rutin. Utifrån intervjun 
sammanställde vi rutinbeskrivningar som redovisas i följande kapitel. 

5.1.1 Vårdavdelning I, manuell informationshantering 

Inneliggande patient diskuteras vid rond. Till sin hjälp har personalen information från 
“Kardex” men även från VAS. I VAS finns journalanteckningar, information om 
adress, remisser och remissvar, provsvar, EKG etc. I “Kardex” finns information om 
aktuellt vårdtillfälle. Eftersom SUS inte har något journalarkiv så skannas alla 
pappersblanketter från “Kardex” in i VAS när patienten skrivs ut från avdelningen. I 
“Kardex” finns följande pappersblanketter: 

��Lista (kroppsfunktioner, temperatur) - På denna lista för man in vikt, kost, dryck, 
infusion, avföring, urin, puls, temperatur, intagningsorsak, patientansvarig läkare, 
tidigare sjukdomar, anhöriga, sociala kontakter m.m. 

��Journalhandling (Kom ihåg/undersökning) - På denna lista skriver man upp de 
undersökningar, röntgen och prover som skall göras. 

��Insulinlista - På denna lista bokför man sockervärden i blodet samt vilka insulin 
doser som getts. 

��Vätskebalanslista (per dag) - På denna lista bokför man hur mycket patienten ätit, 
druckit samt hur mycket urin, avföring, kräkningar o.s.v. patienten har per dag. 

��Läkemedelsjournal - På denna lista skrivs de läkemedel och infusioner som 
patienten skall ha. Här hittar man information både om dagliga 
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läkemedel/infusioner och om deras doser men även sådana läkemedel som skall 
ges i samband med till exempel operationer och infusioner. 

��Journalhandling (Rapportblad) - I denna handling rapporteras de läkemedel som 
getts för tillfälliga besvär. Sjuksköterskorna skriver upp vilket läkemedel de gett 
patienten, vilken indikation som föranlett läkemedlet samt vilken effekt 
läkemedlet har. 

Till Lista (kroppsfunktioner, temperatur) överförs information som finns på 
Vätskebalans (per dag) och läkemedelsjournalen. 

Utifrån information i “Kardex” och i VAS fattar vårdlaget beslut om vilka åtgärder 
som skall tas för att förbättra patientens hälsotillstånd. Om ytterligare undersökningar, 
prover och konsultationer skall göras samt om läkemedel skall sättas in/ut så förs 
dessa in på respektive lista. Sjuksköterskorna ser sedan till att patienten får de 
undersökningar o.s.v. som beslutats om. 

Utdelning av läkemedel kan gå till på två sätt: 

��Vid vissa tidpunkter på dagen, 3-4 gånger, delar sjuksköterskorna ut den medicin 
som föreskrivits till varje patient. Sjuksköterskorna hämtar informationen från 
läkemedelsjournalen där de kan se vilka läkemedel som patienten skall få, vid 
vilka tidpunkter samt vilken dosering som föreskrivits. Läkemedel delas ut till 
patienten och sjuksköterskan signerar att läkemedel administrerats. 

��Om patienten får tillfälliga besvär, t.ex. huvudvärk, sömnlöshet o.s.v. kontrolleras 
om läkemedlet finns upptaget i läkemedelsjournalen som lämpligt läkemedel att 
ges vid behov. Om så inte är fallet så har sjuksköterskorna vissa riktlinjer för vilka 
läkemedel de får dela ut vid tillfällig värk o.s.v. Om patienten behöver annan 
medicinering än de som riktlinjer eller läkemedelsjournal föreskriver så kontaktar 
de läkare som ordinerar läkemedel. När tillfälligt läkemedel administreras skriver 
sjuksköterskan vilket läkemedel som delats ut, vilken indikation som orsakade 
ordinationen samt vilken effekt läkemedlet haft. 
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Figur 7. Vägg-graf över sjuksköterskornas arbetsprocess med dokumentström vid 
vårdavdelning I. Förklaring av symboler, se Figur 8 nästa sida. 
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Operation - Symbolen visar att något utförs.
Täcker in det som ej visas med symbolerna
för kontroll, tillfällig förvaring, arkivering och
makulering.

Kontroll - utförs av någon annan än den som
utfört uppgiften som skall kontrolleras

Tillfällig förvaring - Ser ut som ett "D"
eftersom den står för det engelska ordet
"delay". Behandling av ett dokument väntar
på händelse, beslut, komplettering

Arkivering - Permanent förvaring av ett
dokument

Makulering - Dokumentet tas bort från
systemet.

Dokument - Blanketter/skärmbilder som
används i systemet.

Dokumentström - Dokument kommer in i
rutinen utifrån (pilen går då över dokument).
Kan även användas för att visa maskinell
dataöverföring

Manuell överföring - Muntlig kommunikation
eller information per telefon.

Kommunikationspil - Visar att man begärt
information per brev, telefon, eller e-post.

Kommunikationspil - Visar att man får
information per brev, telefon, eller e-post.

Sammanlänkning av information/dokument -
Visar att samma blankett används. T.ex.
Efter arkivering hämtas samma blankett för
ytterligare bearbetning.

 

Figur 8. Symboler som används i Vägg-grafmetoden.[AND94] 

5.1.2 Vårdavdelning II, datoriserad informationshantering 

Vid denna avdelning har man gått över från “Kardex” och matar istället in uppgifter 
som tidigare fanns i “Kardex” till “Bedside”. Personalen kan antingen ha med sig en 
vagn med bärbar dator till respektive vårdplats eller skriva upp uppgifterna på papper 
för att vid stationär dator mata in uppgifterna i “Bedside”. I funktionen 
”Kroppsfunktioner” registrerar man kroppstemperatur, kräkning, avföring, dryck, 
dränage m.m. Personalen kan sedan välja att se värdena både som siffror och i grafer. 
Presentationen kan ses med olika tidsintervall (en timme, ett dygn eller en månad). I 
”Kroppsfunktionen” kan man även se läkemedelslistan tillsammans med grafer av 
kroppsfunktioner. 

Vid ronden sitter man antingen i ett speciellt rum där man har tillgång till dator eller 
så går man runt till varje patient. När beslut fattats om vilka ytterligare åtgärder som 
skall göras matas dessa uppgifter in i “Bedside”, t.ex. ordinationer för labprover, 
remisser och undersökningar/behandlingar. Alla typer av remisser kan också skapas 
härifrån. I rondrutinen kan man även se rapportbladet. I och med att man har möjlighet 
att föra in önskade undersökningar och prover som skall göras så kan den personal 
som inte sitter med på ronden börja ta prover och skriva remisser för önskade 
undersökningarna.  
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Läkemedelsutdelningen går till så att sjuksköterskorna går in i “Bedside”, där får de se 
aktuell läkemedelslista. När sjuksköterskorna delat ut läkemedel signerar de varje 
preparat efter varje administrationstillfälle i “Bedside”. 

BEDSIDE

Föra in
värden till
BEDSIDE

Till

Databas

Lista
Vätskebalans

BEDSIDE BEDSIDE

Från

databas

Till
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BEDSIDE

BEDSIDE

Utdelning av
läkemedel
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Läkemedel
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Från
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Fråga läkare

Läke-
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terska skriver
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Figur 9. Vägg-graf över sjuksköterskornas arbetsprocess med dokumentström vid 
vårdavdelning II. 
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5.2 Enkätundersökning 

När Vägg-graferna sammanställts så analyserades dessa, se kapitel 6.1 sidan 39, och 
utifrån operationerna tillverkade vi en enkät, se bilaga A, uppbyggd enligt nedan: 

Struktur på enkäten Orsak 

Inledande frågor om ålder, kön, tid i 
yrket och anställningsgradxiv 

Att kartlägga respondenterna och de omgivningsvariabler 
som vi tror kan påverka vår fallstudie. 

Frågor om läkemedelsutdelning Att få reda på vilka typer av tveksamheter som uppstår 
vid utdelning av läkemedel, hur ofta dessa tveksamheter 
uppstår samt hur lång tid det tar att lösa tveksamheterna. 
Följande operationer i Vägg-graferna låg till grund för 
frågorna. 

�� Utdelning av läkemedel påbörjas 
�� Läkemedel för nuvarande utdelning ges 
�� Samtal med patient 
�� Tillfälligt läkemedel ges 
�� Sjuksköterska skriver rapport 
�� Sjuksköterska signerar 

Frågor om ronden Att ta reda på hur länge ronden tar, hur många patienter 
som avhandlas vid ronden, hur ofta man saknar 
information vid ronden samt hur länge det tar att ta reda 
på den information som saknas. Följande operation i 
Vägg-graferna låg till grund för enkätfrågorna. 

�� Beslut om åtgärd 

Frågor om kroppsfunktioner Att ta reda på hur lång tid det tar att registrera 
kroppsfunktioner, hur ofta man saknar information om 
kroppsfunktioner, hur lång tid det tar att ta reda på 
information om kroppsfunktioner, hur ofta tveksamheter 
uppstår, vad tveksamheterna beror på samt hur lång tid 
det tar att reda ut tveksamheterna. Följande operation i 
Vägg-graferna låg till grund för enkätfrågorna. 

�� Föra in värden på kroppsfunktionslista 

Plats för egna kommentarer Att ge respondenterna möjlighet att med egna ord ge 
kommentarer på informationshanteringen. 

Enkäterna, se bilaga A sidan A.1, skickades ut till tio stycken respondenter. Fem 
enkäter skickades till vårdavdelning I som hanterar informationen manuellt. 
Resterande fem enkäter skickades till vårdavdelning II som hanterar informationen 
med hjälp av dator. För att säkerställa att vi skulle få tillbaka så många enkäter som 
möjligt, skickades enkäterna till arbetsledaren på respektive vårdavdelning så att de 
kunde dela ut och samla ihop enkäterna. 
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Av de tio enkäter vi skickade ut fick vi tillbaka nio stycken. Fyra enkäter från 
vårdavdelning I och fem enkäter från vårdavdelning II. 

5.2.1 Inledande enkätfrågor 
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Figur 10. Fördelning över respondenternas ålder och tid i yrket. 

5.2.2 Frekvensgraf över hur ofta tveksamheter om vilket läkemedel som skall 
delas ut uppstår 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Av de fyra svar vi fått in fick vi en spridning från 
sällan till 1-3 gånger per vecka. Anledningen till 
de eventuella tveksamheterna berodde enligt 
respondenterna på: liten arbetslivserfarenhet, 
otydlig handstil, ovanlig dosering samt att 
läkemedelslistan uppfattades som dåligt 
utformad. 

Av de fem svar vi fått in svarade fyra att 
tveksamheter sällan uppstår och en uppskattade 
att tveksamheter uppstår 1-3 gånger per vecka. 
Anledningen till tveksamheterna uppgavs bero 
på: ej korrekt ifyllda ordinationer, att “Bedside” 
är nytt för personalen, synonym preparat, att 
läkemedlet ej är inskrivet på läkemedelslistan 
och oklarheter i dosering. 

5.2.3 Frekvensgraf över hur ofta tveksamheter kring dosering av läkemedel 
uppstår 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Tre av respondenterna på denna avdelning ansåg 
att det sällan inträffade tveksamheter kring 
dosering av läkemedel. En respondent ansåg att 
denna typ av tveksamhet uppstod mindre än en 
gång per vecka. Anledningen till tveksamheterna 
uppgavs till: liten arbetslivserfarenhet, otydlig 
handstil, ovanlig dosering samt att det är svårt att 
se förändringar i dosering. 

På denna vårdavdelning svarade respondenterna 
med större spridning. Svaren varierade från 
aldrig till 4-6 gånger per vecka. Två respondenter 
ansåg att denna typ av tveksamhet aldrig 
inträffar. Anledningen uppgavs som bero på: 
otydliga ordinationer och att “Bedside” är nytt 
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5.2.4 Tidsåtgång för att lösa tveksamheter vad gäller läkemedel/dosering 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Tidsåtgången för att lösa eventuella 
tveksamheter kring läkemedel och dosering 
uppgavs av de fyra respondenterna till 2-5 
minuter. 

Tidsåtgången för att lösa tveksamheterna kring 
läkemedel och dosering uppgavs av 
respondenterna till 0-7,5 minuter. 

5.2.5 Tidsåtgång för att få reda på vilket läkemedel och vilken dosering som skall 
ges vid ”vid behovs” medicinering. 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Tre av respondenterna svarade att det tog i 
genomsnitt fem minuter att ta reda på vilket 
läkemedel och vilken dosering som skall ges när 
patient behöver tillfällig medicinering som inte 
finns med på läkemedelslistan. Den fjärde 
svarade att det tog i genomsnitt två minuter. 

På denna avdelning fick vi större variation på 
svaret. Respondenterna uppgav att det tog mellan 
0,5-3,5 minuter att ta reda på vilket läkemedel 
och vilken dosering som skall ges när patient 
behöver tillfällig medicinering som inte finns 
med på läkemedelslistan.  

 

5.2.6 Frekvensgraf över hur ofta tveksamheter uppstår om det som står i 
läkemedelsrapporten 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Två av respondenterna svarade på denna fråga att 
tveksamheter i rapporten händer sällan. De 
övriga svarade mindre än en gång per vecka 
respektive 1-3 gånger per vecka. Orsakerna till 
tveksamheterna uppgavs vara: lite erfarenhet och 
att effekt av läkemedel inte är uppskriven 
och/eller utvärderad. 

En av respondenterna svarade på denna fråga att 
tveksamheter i rapporten inträffar mindre än en 
gång per vecka. Övriga respondenter angav att 
tveksamheter inträffar sällan. Orsak till 
tveksamheter uppgavs vara att utvärdering av 
effekt saknas samt att resultat ej registrerats. 
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5.2.7 Tidsåtgång för att reda ut tveksamheter som står i läkemedelsrapporten 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Endast två av respondenterna svarade på frågan 
om tidsåtgång för att lösa tveksamheter. Båda 
angav att genomsnittlig tidsåtgång för att klara ut 
tveksamheterna är fem minuter. 

Tre av de fem respondenterna svarade på frågan 
om tidsåtgång för att lösa tveksamheter. 
Tidsåtgången uppgavs vara 1-3 minuter. 

 

5.2.8 Generella frågor om ronden 

Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Respondenterna vid denna avdelning svarade att 
man har 4-10 patienter inneliggande och att 
ronden tar i genomsnitt 15-60 minuter. 

Respondenterna vid denna avdelning uppgav att 
man i genomsnitt har 10-12 patienter 
inneliggande. Tidsangivelsen varierade här 
kraftigt men två av respondenterna svarade att 
genomsnittstiden för ronden är 45. 
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5.2.9 Frekvensgraf över hur ofta information saknas vid rond för att kunna fatta 
beslut om åtgärder 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Tre av de fyra respondenterna uppgav att 
information som behövs vid ronden saknas sällan 
medan den fjärde ansåg att detta inträffade 1-3 
gånger per rond. 

En av respondenterna uppgav att information som 
behövs vid ronden saknas sällan, tre att det 
inträffar mindre än en gång per rond och den 
femte svarade att detta inträffade varje rond 
(respondenten uppgav att ronden var ett tillfälle 
för att samla in information, feedback och nya 
beslut angående eventuella nya åtgärder). 

5.2.10 Tidsåtgång för att ta reda på den information som saknas vid ronden 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Minuter

Vårdavdelning I Vårdavdelning II

Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5

 



Resultat 

 
   35 

Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Endast en av respondenterna svarade på denna 
fråga och denne uppgav den genomsnittliga tiden 
för att ta reda på de uppgifter som saknas för att 
fatta beslut är 10 minuter. 

Endast två av respondenterna lämnade rimliga 
svar, dessa uppgav att det tog fem minuter i 
genomsnitt att ta reda på de uppgift som saknas 
vid rond.  

 

5.2.11 Tidsåtgång för att registrera information om kroppsfunktioner 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Respondenterna uppgav att tidsåtgången för att 
registrera kroppsfunktioner var 1-7,5 minuter. 

Tidsåtgången uppgavs, av de fyra respondenter 
som svarade, vara 1-3 minuter. 
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5.2.12 Frekvensgraf över hur ofta det saknas information om kroppsfunktioner  
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

På frågan om hur ofta information om 
kroppsfunktioner saknas svarade en att detta 
aldrig inträffar, en att det inträffar mindre än en 
gång i veckan och de övriga två att det händer 1-3 
gånger per vecka. 

På frågan om hur ofta information om 
kroppsfunktioner saknas svarade två att detta 
sällan inträffar, två att det inträffar mindre än en 
gång per vecka och den sista svarade att det 
inträffar 1-3 gånger per vecka. 

5.2.13 Tidsåtgång för att ta reda på information som saknas om kroppsfunktioner 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Tidsåtgång för att ta reda på information som 
saknas på listan med kroppsfunktioner uppgavs 
vara fem minuter av den (enda) respondent som 
svarade på denna fråga. 

Tidsåtgång för att ta reda på information uppgavs 
variera från 0,5-10 minuter. 

5.2.14 Frekvensgraf över hur ofta tveksamheter kring kroppsfunktioner uppstår 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

På frågan om hur ofta tveksamhet uppstår kring 
det som står på listan med kroppsfunktioner 
svarade två av respondenterna att detta inträffar 
sällan medan de övriga två ansåg att detta 
inträffar mindre än en gång per vecka. Orsak till 
tveksamheter uppgavs vara t.ex. att ingångsvikt 
inte är ifyllt. 

Tveksamheter kring det som står på listan med 
kroppsfunktioner uppgavs inträffa sällan av tre 
respondenter, mindre än en gång per vecka av en 
respondent och 1-3 gånger per vecka av en 
respondent. Orsakerna uppgavs bland annat vara 
att man ej registrerat information samt att det av 
en respondent uppfattades som oklart på vilket 
menyval information skall föras in. 



Resultat 

 
38 

5.2.15 Tidsåtgång för att reda ut tveksamheter kring kroppsfunktioner 
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Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

På denna fråga svarade endast två av de fyra 
respondenterna. Båda uppskattade tidsåtgången 
till tio minuter. 

Tidsåtgången för att lösa tveksamheterna uppgavs 
till 1-10 minuter. 

5.2.16 Respondenternas egna kommentarer 

Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Vissa tveksamheter ansåg en av respondenterna 
att man får lämna, t.ex. då personal som gått hem 
för dagen inte lämnat information. 

En av respondenterna vid denna avdelning 
saknade kurvbladet. Hon hade dessutom 
fortfarande funderingar om hur man skall föra in 
information och var. Vidare tyckte respondenten 
att det var frustrerande att inte kunna rätta till fel 
som upptäcks. 

En av de andra respondenterna uppgav att 
systemet var något långsamt men att det annars 
fungerade bra om alla registrerat alla uppgifter 
rätt. Respondenten saknade den översikt som man 
kan få med det gamla papperskurvbladet eftersom 
man i systemet måste växla mellan flera fönster 
för att få samma information. 
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6. ANALYS 

Kapitlet omfattar analys av Vägg-grafer och enkäter. Analysen ligger till grund för de 
slutsatser som redovisas i kapitel 7, sidan 45. Undersökningens realibilitet och 
validitet behandlas i kapitel 7.2.1, sidan 47. 

6.1 Analys av Vägg-grafer 

Enligt Andersen [AND94] så är syftet med att införa ett informationssystem i 
huvudverksamheten att producera tjänsten på bästa möjliga sätt och att underlätta 
utförandet för att få rationaliseringsvinster. Vårt syfte med att göra Vägg-grafer var att 
få en inblick i hur utförandet går till, d.v.s. om det skiljer sig åt mellan de båda 
avdelningarna. Ett andra syfte med Vägg-graferna var att få underlag till de enkäter 
som sedan skulle svara på om man erhållit rationaliseringsvinst. 

När Vägg-graferna ritats upp kunde vi konstatera att huvudverksamhetens utförande 
sköts på liknande sätt på de båda vårdavdelningarna, se Figur 7 sidan 25 och Figur 9 
sidan 27. Att utförandet inte förändrats mera på vårdavdelning II, som börjat med 
datoriserad informationshantering, beror på att man vid systemutvecklingen inte ville 
göra så stora förändringar att det skulle bli svårt för personalen att börja använda 
”Bedside”, se kapitel 4.  

Det som skiljer de båda avdelningarna åt är att man på vårdavdelning I använder sig 
av en mängd olika blanketter som man istället sköter med hjälp av dator på 
vårdavdelning II. De blanketter som används vid vårdavdelning I innehåller 
information som sedan överförs till andra blanketter men även till VAS. Vi konstaterar 
att utförandet förenklats betydligt på vårdavdelning II eftersom man där inte behöver 
registrera information på flera ställen. Tack vare användandet av ”Bedside” kan 
samma information visas på flera olika sätt och sammanhang. 

6.2 Analys av Enkäter 

Syftet med enkäten var att, som tidigare beskrivits, ta reda på om man erhåller 
rationaliseringsvinster [AND94] genom att datorisera informationshanteringen inom 
vården. Rationaliseringsvinsterna kan enligt Andersen delas upp i ”snabbare process” 
och mer ”korrekta resultat”.  
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6.2.1 Respondenter och påverkan av omgivningsvariabler 

Som kan ses i Figur 10 på sidan 29 så var varierade åldern på respondenterna mer vid 
vårdavdelning I än på vårdavdelning II. Enkätsvaren visade även att tiden 
respondenterna arbetat varierade betydligt mer på vårdavdelning I, på vårdavdelning II 
hade samtliga arbetat mer än 20 år. Från början hade vi ytterligare en 
omgivningsvariabel, d.v.s. kön. Vi kunde dock inte se att könstillhörighet hade någon 
påverkan på undersökningen då endast en av respondenterna var man. Denne 
respondent (respondent 1, vårdavdelning I) hade minst arbetslivserfarenhet och vi 
anser att detta har större påverkan än det faktum att han var man. En avvikelse var att 
respondent 3, vårdavdelning II, angav att hon var 33 år gammal och hade arbetat mer 
än 20 år i yrket. 

6.2.2 Datakvalitet 

I ”medicinska system” är den indirekta säkerheten mycket viktigt [STO96]. Indirekt 
säkerhet handlar om de indirekta konsekvenser som skapandet av felaktig information 
medför. Storey skriver vidare att rätt information måste finnas lättillgänglig. Med rätt 
information menar Storey korrekt information som behövs för tillfället. 

För att erhålla korrekta resultat, d.v.s. korrekt information så krävs det att man har en 
hög datakvalitet. Ledell [LED91] skriver att datakvalitet innebär kvaliteten på 
informationen avseende aktualitet, riktighet, fullständighet, läsbarhet, relevans och 
noggrannhet. 

I Figur 11, sidan 41, ses sammanställningen över frekvens av tveksamheter och 
avsaknad av information, d.v.s. hur hög datakvalitet man har. Av denna graf kan 
utläsas att skillnaden mellan de båda vårdavdelningarna inte är särskilt stora. 
Skillnaden på datakvaliteten mellan de båda vårdavdelningarna var marginell. 
Datakvaliteten var vid tre tillfällen högre på vårdavdelning I och vid tre tillfällen var 
den högre vid vårdavdelning II. Eftersom vi inte ser någon skillnad mellan de båda 
vårdavdelningarna så kan vi inte anse att datorisering av informationshanteringen 
medför högre datakvalitet. 
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Figur 11. Genomsnittlig frekvens av fel, tveksamheter och avsaknad av information. 

Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

På denna avdelning uppstod det oftare 
tveksamheter vad gäller vilket läkemedel som 
skall delas ut, vad som står i rapporten och det 
saknades oftare information om patienternas 
kroppsfunktioner till skillnad från vårdavdelning 
II. 

På vårdavdelning II så uppstod det oftare 
tveksamheter kring dosering av läkemedel och 
patienternas kroppsfunktioner och det saknades 
oftare information vid ronden till skillnad från 
vårdavdelning I. 
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De av respondenterna angivna orsaker till faktorer som påverkar datakvaliteten. 

Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

De tveksamheter som uppstår, och därmed ger 
försämrad datakvalitet, på vårdavdelning I är 
direkt kopplat till att man skriver informationen 
för hand vilket gör det svårt att läsa ibland. 

De tveksamheter som uppstår, och därmed ger 
försämrad datakvalitet, på vårdavdelning II, å 
andra sidan, beror på att man fortfarande är 
osäker på systemet, det vill säga man är osäker 
på var man skall föra in information. Man saknar 
även ibland de gamla pappersblanketterna där 
man fick en bättre översikt. Nu får 
sjuksköterskorna bläddra mellan olika 
skrämbilder för att få samma information. 

6.2.3 Effektivitet 

Andersens andra rationaliseringsvinst ”snabbare process” handlar om att öka 
effektiviteten. Turban [TUR01] definierar effektivitet som att göra rätt saker och att 
göra dem på rätt sätt. Ur informationssystems synpunkt handlar effektivitet alltså om 
de utdata man erhåller och om de indata/resurser som krävs för att nå dessa utdata. 

I enkäten ställde vi därför frågor om hur lång tid det tar att ta reda på information som 
saknas och att reda ut tveksamheter som uppstår på grund av att information är 
tvetydig och/eller saknas. 

I Figur 12, sidan 43, ses sammanställningen över tidsåtgång för att lösa tveksamheter 
och ta reda på information som saknas, d.v.s. hur effektivt informationshanteringen 
sker. Respondenterna skulle själva ange genomsnittlig tidsåtgång för att lösa 
tveksamheter och ta reda på information, denna lösning medförde att vi fick för få svar 
på dessa frågor och i vissa fall var svaren alltför avvikande för att kunna behandlas. På 
grund av detta så kan endast två av frågorna redovisas i Figur 12. På grund av att 
endast två av frågorna kunnat analyseras så är det svårt att dra några slutsatser om 
datorisering av informationshanteringen medför effektivitet. 
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Figur 12. Genomsnittlig tidsåtgång för att lösa tveksamheter och ta reda på 
information som saknas. 

De svar som kunnat behandlas visar att tar det längre tid för vårdavdelning. Vi kan 
alltså se att det går snabbare att registrera kroppsfunktioner för de som gått över till 
datoriserad informationshantering. Orsaken till varför det går snabbare för 
vårdavdelning II att utreda vilket läkemedel/dosering som skall ges vid tillfällig 
medicinering är dock svårare att spekulera om, då det kan bero på alltifrån 
informationssystemet till hur man organiserat arbetet. 
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7. SLUTSATSER 

I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser vi dragit från arbetet. Det är också här vi 
testar vår hypotes för att se om den verifieras eller falsifieras.  

En skillnad mellan de båda vårdavdelningarna var att, vi redan vid första kontakten 
med de båda vårdavdelningarna, uppfattade att man vid vårdavdelning I, på grund av 
arbetsbelastning, var mer stressade än vid vårdavdelning II. Vid djupintervjun med 
vårdavdelning I uppgav sjuksköterskorna att det ofta uppstod tveksamheter om vilket 
läkemedel som skulle delas ut och vilken dosering som skulle administreras. 
Enkätsvaren gav dock en annan bild.  

Vid vårdavdelning II stämmer uppgifterna från djupintervjun och enkäten bättre 
överens. Från enkätsvaren kan också uttydas att man vid vårdavdelning I hade något 
svårare att förstå frågorna och att ange tidsåtgång för att lösa tveksamheter och hitta 
information som saknas. Vi sätter problemen med att förstå enkätfrågorna i samband 
med att vi uppfattade att man vid vårdavdelning I var mer stressade än vid 
vårdavdelning II. 

Som vi skrev i kapitel 3.1.9, sidan 17, så måste följande vara uppfyllt för att vi skall 
kunna verifiera eller falsifiera vår hypotes:  

��Båda rationaliseringsvinsterna måste uppfyllas. 

��En majoritet av frågorna skall visa på rationaliseringsvinst. 

��Högst en respondent per avdelning får avstå från att svara eller lämna avvikande 
svar. 

Matrisen nedan visar den avdelning som har högre datakvalitet/effektivitet och de 
frågor där svaren varit för avvikande för att vi skall kunna dra några slutsatser. Numret 
på frågan motsvarar numret på enkätfrågorna.  
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 Datakvalitet Effektivitet 

Fråga 7 9 15 20 23 25 11 14 17 21 22 24 27 

Resultat II I II I II I A II A A II A A 

 A = Avvikande svar och därmed ej analyserbar 

I = Vårdavdelning I 

II = Vårdavdelning II 

  

Matrisen visar att det i dagsläget sammantaget inte är någon skillnad i datakvalitet på 
vårdavdelning I som fortfarande hanterar informationen med hjälp pappersblanketter 
och vårdavdelning II som har gått över till att hantera informationen med hjälp av 
”Bedside”. När det gäller effektivitet så går det inte att dra några slutsatser då för 
många respondenter har avstått ifrån att svara eller lämnat avvikande svar. 

7.1 Hypotesprövning 

Vår hypotes var att om man datoriserar informationshanteringen på den operativa 
nivån i vården så skulle man uppnå rationaliseringsvinster i form av snabbare process 
och mer korrekta resultat. Då vi inte kan dra några slutsatser om effektiviteten så kan 
vi varken verifiera eller falsifiera vår hypotes. 

7.2 Diskussion 

Genom införandet av “Bedside” anser vi att landstinget har nått målen om ett 
papperslöst sjukhus och att all information lagras på ett ställe.  

Eftersom tveksamheterna vid vårdavdelning II, enligt respondenterna, beror på 
osäkerhet så kommer de troligtvis att minska när man är mer inarbetad på det nya 
systemet. Utbildning av personalen som skall använda systemet är viktig för att det 
skall vara begripligt och åskådligt. Utbildningen är också en viktig del i att öka den 
indirekta säkerheten d.v.s. skapandet av korrekt information. 

En ökad nytta med systemet ser vi om personalen med hjälp av handdatorer eller 
stationära datorer vid varje vårdplats kan föra in information om t.ex. temperatur, 
kräkningar, infusion. Denna information skrivs idag in antingen via bärbar dator på 
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vagn eller först på papper för att sedan föra över den till systemet via stationära 
datorer på sköterskeexpeditionen.  

Den utbildning som sjuksköterskorna idag får är förlagd till ett tillfälle om tre dagar. 
Ytterligare verksamhetsnytta skulle kanske erhållas om utbildningen delades upp i en 
dag där man lär sig grundläggande funktioner och en uppföljningsutbildning om två 
dagar där man lär sig finesser. Om man delar upp utbildningen anser vi att personalen 
får möjlighet att träna innan de lär sig finesserna. En uppdelning av utbildningen anser 
vi också skulle medför att personalen inte får för mycket information på en gång och 
därmed skulle de ha lättare att ta till sig det nya systemet. 

7.2.1 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av väl beprövade metoder i undersökningen och de personer som 
intervjuats och svarat på enkäten är representativa därför anser vi att realibiliteten är 
relativt hög i vår fallstudie. 

Det som kan påverka validiteten negativt i vår undersökning är att respondenterna 
hade svårt att ange tidsåtgång för att korrigera fel och att ta reda på information. Ett 
par av respondenterna hade också svårt att förstå en del av frågorna. Vidare kan det 
faktum att vi skickade enkäterna till arbetsledarna vid vårdavdelningarna för utdelning 
och insamling ha påverkat svaren vi fick. Trots detta anser vi att validiteten är relativt 
hög då frågorna varit relevanta för vår undersökning. 

Om tid funnits för att utföra en provenkät så hade man upptäckt bristen vad gäller 
tidsangivelser och kunnat korrigera denna och på så sätt fått mindre avvikande svar. 
Ytterligare ett sätt att öka validiteten och minska påverkan av avvikande svar hade 
varit att utöka antalet respondenter.  

Den kritik som respondenterna framförde mot enkäten redovisas i nedan. 

Vårdavdelning I Vårdavdelning II 

Två av respondenterna tyckte att frågorna inte 
var tillräckligt specifika. De tyckte även att det 
var svårt att svara på minutantal och efterlyste 
alternativ. En av dessa respondenter undrade 
också vad sällan innebar. Den andra 
respondenten hade svårt att se skillnad mellan 
fråga 23 och fråga 25.  

Vid denna avdelning var det endast en 
respondent som hade svårt att förstå frågorna och 
vad vi menade med information.  
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7.3 Fortsättning 

Som en fortsättning på detta arbete skulle man kunna titta på den totala nyttan av 
systemet, både för läkare och för sjuksköterskor. Det skulle även vara intressant att 
titta på ekonomiska aspekter, om vårdköerna påverkas samt om det blir färre 
anmälningar mot felbehandlingar.  
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  Bilaga A. Enkät 

 
   A.1 

Bilaga A. ENKÄT 

1. Är Du  man � 

eller  kvinna � 

2. Vilket år föddes Du? 19………. 

3. Arbetar Du heltid � 

eller  deltid � i så fall hur stor procent ………….? 

4. Hur länge har Du arbetat i yrket? 
 

0-10 år   � 

11-20 år  � 

mer än 20 år  � 

5. Vid vilken klinik arbetar du? 
 

Kirurgkliniken  � 
Infektionskliniken � 

Nu kommer några frågor som handlar om läkemedelsutdelning. 
 

6. Hur många gånger per dag delas läkemedel ut vid Din avdelning? 
(de läkemedel som läkaren ordinerat för intagningstillfället)  
 
 
……………. ggr/dag 
 
 

 



  Bilaga A. Enkät 

 
A.2 

7. Hur ofta uppstår tveksamhet om vilket läkemedel som skall delas ut? 
 

Aldrig   � 

Sällan   � 
Mindre än en gång/vecka � 
1-3 gånger/vecka � 

4-6 gånger/vecka � 

Dagligen  � 

Mer än en gång/dag � 
 

8. Vad beror eventuella tveksamheter på? 
 
 
…………………………………………………………………………………… 

9. Hur ofta uppstår tveksamhet kring dosering av läkemedel? 
(dosering, antal ggr/dag o.s.v.) 
 

Aldrig   � 

Sällan   � 
Mindre än en gång/vecka � 
1-3 gånger/vecka � 

4-6 gånger/vecka � 

Dagligen  � 

Mer än en gång/dag � 

10. Vad beror eventuella tveksamheter på? 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

 



  Bilaga A. Enkät 

 
   A.3 

11. Hur länge tar det i genomsnitt att lösa eventuella tveksamheter vad gäller 
läkemedel/dosering? 
 
…………   min. 
 

12. Hur många gånger per dag delar Du ut läkemedel ”vid behov”?  
(huvudvärk, sömnlöshet o.s.v.) 
 
 
ca ………….. ggr/dag. 

13. Hur ofta händer det att sådant ”vid behovs” läkemedel saknas på 
läkemedelslistan?  
 
 
Svar: 

14. Hur lång tid tar det i genomsnitt att få reda på vilket läkemedel och vilken 
dosering som skall ges? 
 
 
…………   min. 

15. Hur ofta uppstår tveksamheter om det som står i rapporten?  
(orsak, åtgärd, effekt av läkemedel)  
 

Aldrig   � 

Sällan   � 
Mindre än en gång/vecka � 
1-3 gånger/vecka � 

4-6 gånger/vecka � 

Dagligen  � 

Mer än en gång/dag � 

 



  Bilaga A. Enkät 

 
A.4 

16. Vad beror eventuella tveksamheter på? 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

17. Hur lång tid tar det i genomsnitt att reda ut eventuella tveksamheter som står i 
rapporten? 
 
…………   min. 
 

Nu kommer några frågor som handlar om ronden. 

18. Hur lång tid tar ronden i genomsnitt per dag? 
 
 
…………   min. 

19. Hur många patienter går Ni i genomsnitt igenom vid varje rond? 
 
 
…………   stycken. 

20. Hur ofta saknas information som behövs för att fatta beslut om åtgärder? 
 

Aldrig   � 

Sällan   � 
Mindre än en gång/rond � 
1-3 gånger/rond � 

4-6 gånger/rond � 

Varje rond  � 

Mer än en gång/rond � 
 

 



  Bilaga A. Enkät 

 
   A.5 

21. Hur lång tid tar det i genomsnitt att ta reda på den information som eventuellt 
saknas? 
 
 
…………   min. 

Nu kommer några frågor som handlar om registrering av kroppsfunktioner. 

22. Hur lång tid tar det i genomsnitt per patient att registrera information om 
kroppsfunktioner (vätskebalans, temperatur, vikt o.s.v.)? 
 
 
…………   min. 

23. Hur ofta saknas information om kroppsfunktioner som behövs för att fatta beslut 
om åtgärder? 
 

Aldrig   � 

Sällan   � 
Mindre än en gång/vecka � 
1-3 gånger/vecka � 

4-6 gånger/vecka � 

Dagligen  � 

Mer än en gång/dag � 
 
 

24. Hur lång tid tar det i genomsnitt att ta reda på den information som eventuellt 
saknas? 
 
 
…………   min. 

 

 



  Bilaga A. Enkät 

 
A.6 

25. Hur ofta uppstår tveksamheter kring kroppsfunktioner? 
 

Aldrig   � 

Sällan   � 
Mindre än en gång/vecka � 
1-3 gånger/ vecka � 

4-6 gånger/ vecka � 

Dagligen  � 

Mer än en gång/dag � 

26. Vad beror eventuella tveksamheter på? 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

27. Hur lång tid tar det i genomsnitt att reda ut eventuella tveksamheter kring 
kroppsfunktionerna? 
 
 
…………   min. 

28. Plats för egna kommentarer! 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………



  Bilaga B. Ordlista 

 
   B.1 

Bilaga B. ORDLISTA 

                                                 

i  Tillgänglig - Den information man behöver finns att tillgå när man behöver den. 

ii  Otvetydig - Informationen skall inte kunna tolkas på olika sätt. 

iii  Effektivitet - Effektivitet handlar om att rätt utdata erhålls från systemet och 
användandet av indata, eller resurser, för att uppnå vissa utdata. 

iv  Operativa nivån - Den del i organisationen där själva huvudverksamheten 
utförs. 

v  Rationaliseringsvinster - Består av begreppen ”snabbare process” och ”korrekta 
resultat”. I begreppet ingår även kostnadsbesparingar i form av minskade 
personalkostnader. 

vi  Snabbare process - Administrativa rutiner och arbetsuppgifter skall ta mindre 
arbetstid i anspråk. 

vii  Korrekta resultat - Information som erhålls från systemet måste hålla hög 
datakvalitet med avseende på aktualitet, riktighet, fullständighet, läsbarhet, 
relevans och noggrannhet. 

viii  Rond - Information som behövs vid genomgång av patienternas hälsa. Ronden 
genomförs varje förmiddag. 

ix  Läkemedel - Information om vilket/vilka läkemedel och dosering som patienten 
ordinerats. 

x  Kroppsfunktioner - Information om patientens vikt, kost, dryck, infusion, 
avföring, urin, puls, temperatur, intagningsorsak, patientansvarig läkare, tidigare 
sjukdomar, anhöriga, sociala kontakter m.m 
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xi  VAS - Vårdadministrativt system där journalanteckningar, EKG, provsvar, 
remisser o.s.v. finns lagrat i databas. 

xii  Bedside - Delsystem i VAS som skall hantera information om rond, läkemedel 
och kroppsfunktioner. 

xiii  Kardex - Information på pappersblanketter om läkemedel och kroppsfunktioner. 

xiv  Anställningsgrad - Antal procent som anställd arbetar, d.v.s. deltid eller heltid. 


