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Sammanfattning 
 
Att införa ett nytt informationssystem kan påverka och förändra det dagliga arbetet för 
användarna, förändringarna kan både vara positiva och negativa. Vi har därför i denna 
uppsats undersökt hur användarnas, i detta fall ambulanspersonal och sjukvårdspersonal, 
dagliga arbete förändras i samband med att ett mobilt informationssystem införs. 
Informationssystemet kallas IS SWEDE och är tänkt att underlätta och förbättra arbetet 
för användarna vilket i sin tur förbättrar patienternas situation. Vi kan konstatera utifrån 
vår undersökning att det skett stora förändringar och att de positiva förändringarna 
överväger de negativa. 



Abstract 
 
A new informationsystem can affect and change the daily work for the users of the 
system; the changes can be both positive and negative. In this essay we have examined 
what kind of affects a new informationsystem may have on the users daily work, in this 
case the users is ambulance personnel and hospital personnel. The informationsystem is 
called IS SWEDE and its main purpose is to facilitate and improve the work for the users 
which in the end will improve the situation for the patience. From our studies we can 
verify that there have been big changes in the daily work and that the positively changes 
are bigger than the negatively. 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Denna uppsats omfattar 10 poäng och ingår i filosofie kandidatexamen vid programmet 
för Data och Systemvetenskap, avdelning för Systemvetenskap vid Luleå tekniska uni-
versitet. 

 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Svante Edzén som hjälpt oss med denna 
uppsats, dina åsikter och kommentarer har varit till stor hjälp. Vi vill även tacka de 
respondenter som ställt upp på intervjuer. 
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1 INLEDNING 
 
Kapitlet avser att tydliggöra bakgrunden till uppsatsen, problemformulering, vårt syfte, 
vår frågeställning och våra avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Statens offentliga utredningar [SOU98] kan vi läsa att kraven på en effektiv 
kommunikation har ökat, samtidigt är det av största vikt för medborgarnas trygghet att 
samhället har väl fungerande kommunikationer för hantering av olyckor, katastrofer och 
övrigt. För att polis, räddningstjänst och sjukvård på bästa sätt skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs god kommunikation. Enligt Riksdagens Revisorer [RR02] skulle ett nytt 
kommunikationssystem även öka möjligheterna att kommunicera samt underlätta en 
effektiv verksamhet för de olika användarna. På hemsidan symbol.com [SYM05] kan vi 
även läsa att en mobil lösning inom ambulanssjukvården ger säkrare vård. 
Ambulanssjukvårdare kan använda handdatorer och trådlös kommunikation för att samla 
in information om skadade vid olyckor och katastrofer. Systemet kan sedan förse 
sjukhusen med information om inkommande patienter och på så vis öka möjligheterna att 
rädda liv. Med handdatorn samlar ambulanssjukvårdarna in information om de skadade 
direkt ute på olycksplatsen. Informationen om de skadade går via handdatorn och 
ambulansen direkt till det sjukhus som skall ta emot de skadade. På så sätt kan personalen 
på sjukhuset vara väl förberedd när de skadade kommer in och har därmed större 
möjlighet att rädda liv. Geier [GEI05] menar också att en mobil knytpunkt öppnar nya 
möjligheter och fördelaktiga lösningar. I Statens offentliga utredningar [SOU98] står det 
även att talkommunikation har minskat till förmån för mobildataöverföring och trenden 
fortsätter. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Enligt Dagens Medicin [DAG04] kan IT inom hälso- och sjukvård vara till stor nytta för 
både personal och patienter. Det finns många situationer som kan effektiviseras och göras 
bättre med teknikens hjälp och det finns många typer av användningsområden som redan 
till stor del utnyttjas utomlands. Vidare skrivs det i Riksdagens Revisorer [RR02] att de 
inblandade aktörernas verksamhet skulle kunna effektiviseras om de direkt till en 
skadeplats skulle kunna få tillgång till information som inte kan förmedlas via 
talkommunikation. Det kan för ambulanspersonal innebära att de skulle få medicinska 
data om den som drabbats av en olycka eller liknande. På motsvarande sätt skulle arbetet 
kunna göras effektivare om informationen i annan form än tal skulle kunna förmedlas 
från skadeplatsen till sjukhus för att användas för att bedöma behovet av fortsatta 
insatser. Enligt Statens offentliga utredningar [SOU03] handlar dock det grundläggande 
motivet om medborgarnas trygghet. Vid de snabba förlopp som ofta präglar 
räddningsinsatser i samband med en olycka eller en katastrof, är det av största vikt att 
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kommunikationssystemet underlättar och stödjer räddningsaktionen. Detta kan vara 
direkt avgörande för liv eller död för de drabbade. 
 
Det finns även vissa brister med de traditionella kommunikationssystemen som skulle 
kunna förebyggas med hjälp av ett mobilt kommunikationssystem. Dessa brister är, enligt 
Riksdagen Revisorer [RR02], bland annat att de kommunikationssystem som idag 
används saknar vissa funktioner som skulle kunna bidra till en effektivare verksamhet, de 
nuvarande systemen är också i vissa fall mycket gamla. Andra problem som finns är 
bristande täckning och att det i de nuvarande systemen finns vissa begränsningar som kan 
innebära att kommunikationen blir lidande, särskilt vid större allvarliga olyckor. Enligt 
Statens offentliga utredningar [SOU03] medges även normalt endast tvåpartssamtal, 
vilket försvårar spridning av nödvändig information vid en insats. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur införandet av ett mobilt informationssystem 
inom vården kan förändra kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjukvårdper-
sonal. Detta genom att jämföra mellan hur det var före och efter införandet, samt att jäm-
föra detta mot den teori som vi kommer att använda oss av. Detta kan i förlängningen ge 
ett underlag för vad utvecklare av informationssystem och vårdsektorer som har tänkt in-
föra ett mobilt informationssystem bör tänka på. 
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Hur har kommunikationen, vid införandet av ett mobilt informationssystem, förändrats 
mellan ambulanspersonal och sjukhuspersonal?  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer i denna uppsats att fokusera på de förändringar som uppstår, i användarnas 
dagliga arbete, när ett mobilt informationssystem införs och inte gå in på detaljer som till 
exempel säkerhetsaspekter. 
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2 TEORI 
 
Teoriavsnittet kommer att ta upp grundläggande information om vad ett informations-
system är, radiokommunikation, mobil radiokommunikation, för- och nackdelar med ett 
informationssystem, både generellt och inom vården. 
 

2.1 Informationssystem 
 
Andersen [AND94] skriver att ett informationssystem är sammansatt av två ord, infor-
mation och system: 

 
• Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. 
• Med ett system menas att det finns ett mönster.  

 
Ett informationssystem är med andra ord ett system (ett mönster) för behandling av in-
formation. Utifrån detta formulerar Andersen en definition av vad ett informationssystem 
är: Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring 
och presentation av information. Gupta [GUP00] menar att ett informationssystem är ett 
generellt namn för system som tillhandahåller, skapar och lagrar information som i sin tur 
hjälper individer och organisationer att göra korrekta beslut. Goldkuhl [GOL93] anser att 
ett informationssystem skall: 

 
• ingå i och vara avsett att stödja en verksamhet. 
• utföra arbetsuppgifter i verksamheten. 
• innehålla ett formellt verksamhetsspråk, det skall vara fördefinierat, standardiserat 

och avgränsat. 
• relaterar olika grupper av människor till varandra. 

 
Andersen [AND94] menar dock att ett informationssystem inte har någon mening i sig, 
det existerar bara för att tjäna verksamheten. Ett informationssystem skall bidra till styr-
ningsvinster och rationaliseringsvinster. Med styrningsvinster menar Andersen att en av 
informationssystemets uppgifter är att ta fram information. Avsikten med detta är att 
beslutsfattaren på detta sätt kan fatta ett bättre beslut än utan informationen. Med 
rationaliseringsvinster menar Andersen att det skall bli snabbare och bättre resultat, med 
ett minimum av resursinsatser.  
 
Goldkuhl [GOL93] skriver att ett informationssystem måste ge goda bidrag till 
verksamheten. För att uppnå detta tar Goldkuhl upp några punkter som krävs för att detta 
mål skall uppnås. Dessa punkter är: 
 

• Informations- och kommunikationshandlingarna skall vara funktionella i 
verksamheten. Detta innebär att systemet skall göra bra saker och ge goda 
effekter i verksamheten. Handlingarna skall vara ändamålsenliga. 
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• Användare bör se och uppleva att datasystemet är en del av deras verksamhet. 
• Informationssystemet skall vara begripligt och överblickbart. Informations-

skapande och kommunikation måste förstås av dem som använder systemet. 
Begriplighet är en förutsättning i ett informationssystem. Olika användare skall 
kunna kommunicera med/genom systemet och därför är det viktigt att använ-
darna har tillräcklig kunskap om systemet. Användarna måste också förstå vilka 
begränsningar och möjligheter som finns i informationssystemet. 

• Informationssystemets användare måste också vara synliga för varandra, det vill 
säga användarna skall veta vem de kommunicerar med – sändare och mottagare. 

 
Ett bra informationssystem skall, enligt Andersen [AND94] förbättra kommunikationen 
mellan människor. Människor är en viktig del av ett informationssystem. Det är de som 
samlar information, tolkar information och tar initiativ till ny informationsbehandling och 
därmed skapar ny information. Allwood [ALL98] menar att poängen med att använda 
datorer är att det skall bli lättare att utföra den uppgift användaren är förutsatt att göra. 
Användarna vill koncentrera sig på de problem som har med uppgiften att göra och slippa 
använda tid på problemen som gäller datorn eller programmet. Förutom att lösa uppgiften 
är syftet oftast att höja kvalitén på arbetsresultatet. Annorlunda uttryckt skall datorn 
hjälpa till att höja produktiviteten.  
 

2.2 Vad är information? 
 
Andersen [AND94] anser att ett informationssystem alltid tar emot två typer av 
information. Den vanligaste informationen är sådant som skall behandlas enligt regler 
som finns i systemet. Det andra är information som kommer att påverka systemets 
informationsbehandling – nya regler, instruktioner, procedurer eller liknande. Denna 
information beskriver alltså hur informationsbehandlingen skall gå till. Gupta [GUP00] 
delar in information i vissa karakteristiska drag. Den skall vara: 

 
• Relevant - Information är bara bra om det är relevant och meningsfullt för 

beslutsfattaren. 
• Fullständigt - Beslutsfattaren skall kunna använda informationen till att lösa 

problemen på ett tillfredsställande sätt. 
• Riktigt - Informationen måste vara riktig annars kan det resultera i att besluts-

fattaren kan göra dåliga beslut. 
• Aktuellt - Man måste alltid ha aktuell information annars har den ingen nytta för 

beslutsfattaren. 
• Bra form och storlek - Informationen skall kunna användas direkt. Besluts-

fattaren skall inte behöva bearbeta den ytterligare. 
• Tillgängligt/Åtkomligt - Man måste kunna komma åt informationen när man 

behöver den. 
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Gratte [GRA94] skriver att information som användare skall använda måste vara 
tillgänglig hela tiden. Informationen måste också vara av sådan kvalitet att användaren 
kan ha nytta av den. Gratte skriver vidare att informationen måste vara tillräckligt aktuell 
annars har den ingen nytta för användaren. Även entydiga begrepp skall användas 
eftersom olika begrepp för samma sak lätt kan leda till missförstånd. Enligt Flensburg et 
al [FLE99] används informationen i en verksamhet alltid till något, det vill säga det finns 
en intention bakom informationen. Förstår man intentionen kan man tolka informationen 
korrekt och handla därefter. 
 

2.3 Fördelar med ett informationssystem 
 
Enligt Andersen [AND94] ger informationssystem flera fördelar bland annat snabbare 
bearbetning av information, lagring och åtkomst av större mängder information samt 
större noggrannhet. Gupta [GUP00] skriver vidare att informationssystem bidrar till fler 
fördelar. 
 

• Möjligheter - Informationssystem öppnar för fler möjligheter för anställda och 
organisationer. Man kan skapa bättre produkter, ge bättre service och förbättra för 
de anställda. 

• Öka de anställdas produktivitet - Informationssystem kan öka de anställdas 
produktivitet genom att förbättra deras beslutsprocess. Genom att ge de anställda 
korrekt och aktuell information förbättras deras helhetsbild av situationen eller 
problemet. 

• Förbättra kvaliteten på servicen - Kvalitet berör nästan alla organisationer om 
de producerar eller är serviceinriktade. Informationssystem kan öka kvaliteten 
genom att ge rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. 

 

2.4 Nackdelar med ett informationssystem 
 
Enligt Gupta [GUP00] kan införandet av nya informationssystem leda till olika konse-
kvenser för organisationen och dess anställda, bland annat att det kan bli ett överflöd av 
information. Ett informationssystem kan leda till att det blir för mycket information som 
skickas, detta kan i sin tur leda till att de som skall ta emot informationen inte hinner 
behandla den. 
 
Andersen [AND94] menar också att det inte finns någon garanti för att de upplysningar 
som ges är korrekta. Informationen kan vara ofullständig eller till och med helt felaktig. 
Därför kan man inte vara säker på att ett informationssystem bara förmedlar korrekta 
upplysningar. Därför menar Andersen att om ett informationssystem skall fungera på 
bästa sätt, som ett kommunikationsmedel mellan människor måste användarna ha 
gemensamma kunskaper för att kunna använda informationen på rätt sätt. Även Ledell 
[LED91] tar upp olika nackdelar med att införa ett informationssystem. Dessa nackdelar 
kan delas in i några huvudkategorier: 
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• Avbrott, förseningar eller förluster är problem som kan påverka informations-
flödets tillgänglighet. 

• Bristande informationskvalitet – Det finns alltid en risk att informationen är 
inaktuell, felaktig ofullständig eller att den presenteras på ett sätt som gör att 
informationen blir svårläst. 

 

2.5 Fördelar med informationssystem inom vården 
 
Utbult och Sågänger [TEL98] skriver att vården har tre typer av vinster att hämta genom 
att satsa på olika former av datorstöd för att hantera information om patienterna, deras 
tillstånd och behandling. Dessa typer är: 
 

• Tid. 
• Bättre vårdbeslut i vardagen. 
• Bättre resultatuppföljning och kvalitetsutveckling. 

 
Vidare skriver Utbult och Sågänger att för att öka vårdkvaliteten och minska såväl vård-
tider och väntetider måste informationen alltid vara aktuell, korrekt och tillgänglig för de 
vårdgivare som behöver den. De skall också få informationen så snabbt som möjligt 
oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. Gratte [GRA96] skriver att det är självklart 
nödvändigt att data måste vara korrekt därför att med felaktig data kan helt fel åtgärder 
utföras och detta kan få stora konsekvenser för patienterna. Många fel kan vara ofarliga 
medan andra kan vara allvarliga. Därför är det enligt Gratte, viktigt att med hjälp av 
standardisering komma överens om vad som menas med olika uttryck och ord. Ett 
enhetligt begreppsförråd är nödvändigt för sjukvårdspersonal som skall utbyta 
information. Om olika personer inte förstår varandra kan följden bli att de missar eller 
inte förstår viktig information. Enligt Gratte är det viktigt att tänka på att datorer kan 
användas på helt olika sätt med helt olika konsekvenser för dem som arbetar med dem. 
Det kan upplevas som ett stöd i arbetet för vissa medan andra tycker att det hindrar och 
detaljstyr. 
 
Gratte [GRA96] anser vidare att det finns andra goda skäl till att införa datorer inom 
vården. 
 

• Minska rutinarbeten - Inom dagens sjukvård hanteras det enorma mängder 
information och genom att minska på onödiga rutinarbeten kan personalen få tid 
över till det som är deras huvuduppgift, nämligen vård av människor. 

• Rätt information vid rätt tillfälle - Det är inga problem med att lagra stora 
mängder information men det är ganska meningslöst att lagra den om det inte går 
att komma åt den. Datorer kan hjälpa att förenkla åtkomsten av önskad 
information samtidigt som flera olika personer kan göra detta samtidigt. 

• Bättre resursutnyttjande - Inom vården finns det ett antal olika resurser t.ex. 
personalens arbetstid, operationslokaler med mera. Med hjälp av datorer kan 
användare oftare och på ett bättre sätt utnyttja dessa resurser. 
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Andra fördelar, med att datorisera vården, som Utbult och Sågänger [TEL98] tar upp är 
att: 
 

• Väntetider reduceras från dagar och timmar till minuter och sekunder. 
• Patienternas vistelse på sjukhusen förkortas.  
• Misstag som beror på manuell överföring av information minskar. 
• Personalen skall få maximal tid att tänka, besluta och vårda. 
 

2.6 Nackdelar med informationssystem inom vården 
 
Enligt Utbult och Sågänger [TEL98] finns det även många hinder som gör att datori-
seringen inom vården går trögt. Några av anledningarna är, enligt Utbult och Sågänger 
bland annat: 
 

• Bristande intresse hos personalen. 
• Dålig utbildning bland berörda yrkesgrupper. 
• Problem med användarkrav. 

 
Gratte [GRA96] menar att många människor har ett psykologiskt motstånd mot datorer – 
de tycker att de är omöjliga att jobba med samt att användarna kan sakna datorvana och 
utbildning. För att datorer skall kunna användas på rätt sätt räcker det heller inte med 
avancerad teknik och utbildning, det krävs att systemen är så pass lätta att använda att de 
verkligen kommer till användning. Idealet är att få systemen så anpassade till människor 
att det skall kännas helt naturligt för dem att använda datorer. För att uppnå detta måste 
det skapas ett bra användargränssnitt det vill säga vad som visas på skärmen och hur 
användaren kan styra programmet. Vidare skriver Gratte [GRA96] att kommunikationen 
mellan användarna och datorn skall vara enkel, tydlig, konsekvent och överskådlig. 
Användaren skall också känna att han/hon ”styr” programmet och att användarna förstår 
vad programmet gör. Därför är det viktigt med ett bra användargränssnitt och det skall 
även vara av hög klass. 
 
Utbult och Sågänger [TEL98] skriver vidare att en annan hindrande faktor är att det inte 
finns någon entydig terminologi som sjukvårdspersonalen använder sig av till exempel 
kan benämningar på sjukdomar skilja sig mellan olika delar av landet. Därför är det 
omöjligt att skapa en övergripande informationsstruktur. Används en standardiserad 
terminologi (begrepp, termer och klassifikationer skall vara samma för alla) minskar 
risken för missförstånd, detta kan låta mycket enkelt men är i själva verket mycket svårt. 
Andra nackdelar som Utbult och Sågänger tar upp är att personalen kan få för mycket 
information som leder till att de inte hinner ta fram det som är viktigast. En anledning till 
detta är att sjukvården innehåller enorma mängder med information och personalen är 
”informationsarbetare” minst lika mycket som ”vårdarbetare” – informationshanteringen 
är en mycket större del av vad som krävs för att vården skall fungera än vad många tror. 
Men Utbult och Sågänger [TEL98] skriver vidare att det finns olika reaktioner på 
datoriseringen. Många menar att det behövs stora förändringar inom vården och att det 
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krävs en stor kraftsamling av personalen för att de skall kunna dra nytta av fördelarna 
med en datorisering.  
 

2.6 Radiokommunikation 
 
Enligt Statens offentliga utredningar [SOU98] avser radiokommunikation trådlös 
överföring av signaler mellan olika platser. Detta innebär att informationen sänds från en 
antenn på en plats och tas emot av en annan antenn på en annan plats och det krävs minst 
en sändare och en mottagare för att radiokommunikation skall kunna ske och information 
överföras. Informationen kan förmedlas antingen analogt eller digitalt. 
 
I räddningstjänstens handbok om samband [RÄD99] kan vi läsa att när två personer 
samtalar via telefonledning är det tekniskt sett inget som hindrar att de ”talar i mun” på 
varandra. Radiosamtal däremot, som i de flesta fall sker på endast en frekvens så kallad 
simplextrafik, kräver att endast en av de båda stationernas sändare är inkopplad och den 
andra stationen står i mottagningsläge. Den nödvändiga samordningen går till så att man 
efter varje sändningspass avslutar med ordet ”Kom”, vilket betyder att användaren i nästa 
ögonblick släpper sin mikrofontangent för att invänta den andra stationens svar. I vissa 
fall sker radiosamtal på två skilda frekvenser, vilket medger samtidig sändning och 
mottagning för de båda kommunicerande stationerna, så kallad duplextrafik.  
 

2.6.1 Bärbara radiostationer 
 
Enligt räddningstjänstens handbok [RÄD99] kan de bärbara radiostationerna vara av 
varierande format. Alla är dock beroende av batterier för strömförsörjningen. Antennerna 
kan vara fasta, utdragbara, vikbara eller av tråd som fästes mot kroppen.  
 
 
2.6.2 Fordonsmonterade radiostationer 
 
Vidare kan vi läsa i räddningshandboken [RÄD99] att radiostationer i fordon brukar i 
normala fall kunna nås inom ett avstånd av ca 30 km från basstationen. För att de skall 
fungera tillfredsställande trots vibrationer, varierande temperaturförhållanden och 
liknande, måste konstruktionen vara gedigen och installationen i fordonet stabilt utförd. 
Strömförsörjningen, som sker från fordonets batteri, måste vara fullgod. En radiostation 
fordrar – särskilt vid sändning – avsevärd strömstyrka, i vissa fall 50 – 100 gånger större 
än vid mottagning. 
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2.7 Mobil kommunikation 
 
Traditionellt har, enligt Statens offentliga utredningar [SOU98], radiokommunikation 
framförallt används för överföring av tal, men det har med tiden blivit allt vanligare med 
överföring av data, text, bilder med mera. Enligt Encarnacao [ENC96] ger mobil 
kommunikation användarna möjlighet att hålla nätverkskontakt även när de rör på sig. 
Detta ger, enligt Pitorua och Samaras [PIT98], även användarna möjlighet att komma åt 
information vart som helst och när som helst. 
 
Ahlin och Zander [AHL98] menar att det primära målet för trådlös kommunikation är att 
ge tillgång till nätverket för ett stort antal mobila och stationära användare vart de än 
befinner sig, ett exempel på detta är mobiltelefoni. Ett sådant nätverk, där användarna är 
utspridda över ett geografiskt område men deras exakta position inte är känd, kallas för 
ett trådlöst nätverk. Principen för trådlösa nätverk är att det finns en fast nätverkspunkt 
(mast, antenn) och ett trådlöst system (mobil). Den fasta nätverkspunkten förser 
kopplingen mellan basstationerna och de mobila enheterna. Kvaliteten på kopplingen kan 
variera beroende på olika störningar. 
 
Encarnacao [ENC96] skriver även att det finns olika sorters datorer inom mobil 
kommunikation, dessa har fått namnet mobila enheter. Några av dessa mobila enheter är 
bärbar PC och Handburna datorer (PDA). En bärbar PC har samma funktioner som en 
stationär dator, men den är mer kompakt. En PDA är en handburen dator som ofta saknar 
tangentbord. Istället används det få knappar samt en penna som det går att skriva på 
skärmen med. 
 

2.7.1 Mobil kommunikation inom Hälso- och sjukvården 
 
Det finns, enligt Räddningstjänsthandboken [RÄD99], ett stort behov av operativ sam-
verkan dels inom räddningstjänsten, dels mellan räddningstjänsten och andra funktioner 
såsom länsstyrelse, sjukvård (landsting), polis, kommunala ledningsfunktioner, SOS 
Alarm och militära förband. All sådan samverkan förutsätter dock att möjligheterna till 
ett bra informationsutbyte säkerställs. I framtiden kommer det mesta av informations-
utbytet kommer att ske med datakommunikation. Inom såväl räddningstjänsten som 
flertalet av samverkansparterna utvecklas nu nya informationsstödsystem, som utnyttjar 
den nya informationstekniken både för behandling av information och för informations-
utbyte. Det senare förutsätter väl utvecklad datakommunikation.  
 
Enligt Statens offentliga utredningar [SOU98] är olyckor ett exempel där en mobil 
kommunikation är viktig. Larmcentralen får reda på att något har hänt genom ett 
telefonsamtal. Larmcentralen skickar därefter iväg ambulanser till olycksplatsen. Under 
framkörningen till olycksplatsen tar ambulansföraren kontakt med ledningscentralen för 
att kvittera larmet och för att få mer detaljerad information. Förutom talkommunikation 
kan radion användas till överföring av larm, statusrapporter, bilder, positionsangivelser 
och många andra typer av data. Genom att använda en automatisk positionering på 
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ambulanserna kan ledningscentralen hela tiden veta vart ambulanserna befinner sig och 
vilken som är närmast en händelse. Vid vissa insatstyper skulle det vara värdefullt att 
kunna överföra bilder av en olycksplats eller en patient vilket skulle innebära att 
specialister på ett annat ställe kunde hjälpa till. De system som används är i allmänhet 
gamla och har begränsad funktion. Inte minst är möjligheten att överföra datainformation 
mycket begränsad. 
 
 

 
 



11 

3 METOD 
 
Metodkapitlet kommer att behandla olika metodbegrepp för att redogöra vårt synsätt och 
vår forskningsansats. Vidare tar vi upp vår undersökningsansats samt den datainsam-
lingsmetod som vi kommer att arbeta efter.  
 

3.1 Synsätt 
 
Enligt Patel och Tebelius [PAT87] finns det två huvudgrupperingar av vetenskapliga 
synsätt, dessa är hermeneutiken och positivismen. Dessa två synsätt bygger på forskarens 
olika roller och uppfattningar. Positivismen beskriver och förklarar medan hermeneutiken 
söker en helhetsförståelse och insikt. 
 
Enligt Wallén [WAL96] handlar hermeneutik om tolkningar av innebörder i dess vidaste 
mening. Tolkning kan vara av många olika slag, allt från avkodning av konventioner eller 
symboler till att förstå ett meddelande trots störningar, språkfel och missuppfattningar. 
En tolkning visar ofta på innebörder eller sammanhang som ”ligger bakom” det som 
direkt framträder eller det som kan observeras i en text, i ett samtal eller i en handling. 
Patel och Tebelius [PAT87] anser att metoden innebär att en person till exempel 
forskaren förstår en annan persons handlingar. Betoningen sker på vikten av att se 
helheten, för kunskap kan inte uppnås om delarna studeras var för sig.  
 
Wallén [WAL96] anser att grunderna i positivismen är att en vetenskaplig sats bara är 
meningsfull om den kan bekräftas empiriskt – ett påstående är sant om det 
överensstämmer med verkligheten. Patel och Tebelius [PAT87] skriver vidare att 
positivistisk ansats bygger på formell logik och fakta som är resultat av mätning. Det 
formella logiksystemet grundar sig på noggranna definitioner, särskiljande av antaganden 
och satser. Utifrån detta kan teorier bildas med vars stöd det går att testa olika hypoteser. 
 
Vi kommer att välja ett hermeneutiskt synsätt i vår uppsats därför att vi kommer att tolka 
den information vi får och inte bilda oss några egna teorier. 
 

3.2 Forskningsansats 
 
Enligt Patel och Tebelius [PAT87] finns det två olika angreppssätt för att söka kunskap, 
dessa är induktiv och deduktiv. Vidare anser Holme och Solvang [HOL97] att dessa två 
angreppssätt kan kallas för bevisandets respektive upptäckandets väg - beroende på den 
företeelse som ska studeras. 
 
Den induktiva ansatsen innebär, enligt Wallén [WAL96], att forskaren utgår från 
observationer i verkligheten och att dessa observationer sammanfattas till teorier. 
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Patel och Davidson [PAT94] skriver att en deduktiv undersökning följer bevisandets väg. 
Utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar man slutsatser om enskilda 
företeelser. En redan befintlig teori har då fått bestämma vilken information som samlas 
in, hur man skall tolka denna information och slutligen hur man skall relatera resultaten 
till den redan befintliga teorin. 
 
Vi kommer att göra en deduktiv undersökning därför att vi utifrån befintliga teorier vill 
undersöka om de överensstämmer med verkligheten, med andra ord bevisandets väg. Vår 
avsikt är att undersöka hur teorier kan uttrycka sig i verkligheten. 
 

3.3 Undersökningsansats 
 
För att genomföra vår uppsats har vi valt att använda oss av en fallstudieundersökning. I 
en sådan uppläggning, menar Halvorsen [HAL92], har vi bara en eller några få 
undersökningsenheter. Exempel på detta är en person, en familj eller en verksamhet. I 
den här sortens studier är processerna intressanta, det vill säga hur något förlöper eller 
utvecklar sig. Ofta används kvalitativa metoder för detta. Yin [YIN03] skriver vidare att 
en fallstudieundersökning är att föredra när vi har liten eller ingen kontroll över händelser 
och när forskningsfrågan är av typen hur eller varför. Fallstudier används i många 
situationer för att bidra till vår kunskap om individuella, grupp, organisatoriska, sociala 
och politiska fenomen. Fallstudiemetoden tillåter oss att bibehålla de karakteristiska och 
meningsfulla situationerna från verkligheten.  
 
För att kunna genomföra den deduktiva forskningsansats som vi har tänkt använda oss av 
i denna uppsats kommer vi att använda oss av en fallstudieundersökning. Denna metod är 
att föredra eftersom vi kommer att studera ett verkligt fall samt därför att vi använder oss 
av en ”hur” forskningsfråga för att uppnå vårt syfte med uppsatsen.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Patel och Tebelius [PAT87] skriver att det finns två olika typer av metoder att följa vid 
ett forskningsarbete, dessa är kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Enligt Patel och Davidson [PAT94] är syftet med en kvalitativ undersökning att få en 
djupare kunskap. En kvalitativ undersökning arbetar forskaren oftast med när han/hon till 
exempel genomfört intervjuer och skall bearbeta texten. Forskaren kan på detta sätt också 
se om han/hon förbisett något. Inför slutbearbetningen är det sedan viktigt att läsa igenom 
allt material för att hitta mönster, teman och kategorier som sedan ligger till grund för den 
skriftliga rapporten. Wallén [WAL96] skriver vidare att kvalitativa studier är nödvändiga 
för sådant som inte kan mätas direkt till exempel upplevelser och känslor. 
 
Enligt Patel och Davidson [PAT94] används en kvantitativ undersökning främst när det 
handlar om statistik. Syftet med en kvantitativ undersökning är att resultatet skall kunna 
generaliseras. Stickprov används för att generalisera resultatet till populationen. Vidare 
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menar Halvorsen [HAL92] att forskaren antingen kan samla in ny data (primärdata) eller 
använda sig av tillgänglig data (sekundärdata). 
 
Vi kommer att arbeta med en kvalitativ undersökning eftersom vi kommer att använda 
oss av intervjuer för insamling av information, så kallad primärdata. Vi kommer även att 
använda oss av redan insamlad information, sekundärdata, i form av teoriböcker. På detta 
sätt kan vi enklare kontrollera om vi missat något och vi kan lättare hitta mönster och 
teman som sedan ligger till grund för vår slutgiltiga rapport. Ett kvalitativt synsätt är 
också bra att använda när den insamlade informationen inte skall kvantifieras. 
Nyckelorden som vi främst kommer att söka efter är informationssäkerhet, mobila IS, IT 
inom vården och användbarhet därför att vi anser att det är den informationen vi kommer 
att behöva till teoridelen i vår uppsats. 
 

3.5 Val av respondenter 
 
Vi kommer att utföra vår fallstudie på två landsting, Östergötland och Västmanland. 
Dessa två landsting har varit testpiloter för Socialstyrelsen informationssystem för akuta 
sjukvårdsinsatser, IS SWEDE. Fler landsting håller på att byta till IS SWEDE men 
eftersom Östergötland och Västmanland var först ut och har kört systemet i skarpt läge i 
några år anser vi att det resultat som vi kommer att få blir bättre eftersom att det där finns 
mest rutin inom IS SWEDE. 
 
Fallstudierna kommer att genomföras genom telefonintervjuer med några av de personer 
som använder IS SWEDE dagligen, ambulanspersonal och sjukvårdspersonal vid 
sjukvårdsinrättningarna. För att få tag i dessa personer kontaktade vi först de två 
landstingen, Östergötland och Västmanland, som var testpiloter för systemet. Kriterierna 
för de anställda var att de skall ha jobbat med systemet IS SWEDE och helst skall de ha 
varit med när IS SWEDE infördes. Vi ville även att respondenterna skulle vara både 
ambulanspersonal och sjukhuspersonal eftersom vi tror att det kan finnas vissa skillnader 
mellan dessa användargrupper. Med detta fick vi hjälp av landstingen som skickade oss 
namn på fyra personer som de ansåg skulle kunna svara på våra frågor. För att personerna 
vi skall intervjua skall kunna förbereda sig, kommer vi att skicka ut en liten 
intervjuguide. Denna guide innehåller huvudfrågorna i intervjun och den skall ge 
respondenterna lite tid att fundera på hur de skall svara. Intervjuguiden finns som bilaga 
längst bak i rapporten (se Bilaga 1). 
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3.6 Analysmetod 
 
När vi skall analysera vår insamlade data (Se Figur 1) kommer vi att börja med att 
analysera intervju för intervju (lodrät). Detta för att hitta det väsentliga och få en djupare 
förståelse. Efter detta kommer vi att göra en vågrät analys – fråga för fråga – genom alla 
intervjuer. Detta för att kategorisera de olika frågorna och teman var för sig. Efter att vi 
analyserat och kategoriserat kan vi börja med att analysera respondenternas svar mellan 
varandra, först mellan respondenterna i samma användargrupp och sedan mellan 
användargrupperna. Vi kommer även i form av en matris att kortfattat visa vad 
respondenterna har svarat. Detta kommer att underlätta, både för oss och för läsarna av 
denna uppsats, att följa med i vårt resonemang kring de slutsatser som vi kommer fram 
till.  
 

Intervju 1 -
Ambulans-

sjukvårdarel

Intervju 4 -
Sjukvårds-
personal

Intervju 3 -
Sjukvårds-
personal

Intervju 2 –
Ambulans-
sjukvårdare

Jämföra mellan 
respondenternas 

svar

Jämföra mellan 
respondenternas 

svar

Jämföra mellan olika 
användargrupper

Analysera och 
kategorisera

Analysera och 
kategorisera

Analysera och 
kategorisera

Analysera och 
kategorisera

Jämföra mot teorin och 
dra slutsatser

 
Figur 1 - Analysmetod 



15 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 
Halvorsen [HAL92] skriver att validitet och reliabilitet är hur giltig och pålitlig en 
undersökning är. Enligt Patel och Davidsson [PAT03] avser reliabilitet att forskaren 
undersöker något på ett tillförlitligt sätt med hänsyn till den situation som råder vid 
undersökningstillfället, och med validitet menar Patel et al huruvida forskarens insamlade 
data är tillräcklig för att göra en trovärdig tolkning och formulering av det som skall 
undersökas. För att uppnå god validitet krävs det även att validiteten finns genom hela 
forskningsprocessen. Patel menar dock att de två begreppen hänger samman så pass 
mycket att begreppet reliabilitet sällan används, istället får validitet en större betydelse.  
 
För att öka validiteten och reliabiliteten på den insamlade data som vi får kommer vi att 
intervjua personer som vi tror har stor kunskap inom området. Vi kommer även att i 
förväg skicka ut en intervjuguide till respondenterna, detta för att ge respondenterna lite 
tid till att tänka igenom sina svar. Vi kommer även att låta respondenterna vara anonyma 
vilket i sin tur gör att de förhoppningsvis kan svara mer utförligt. Vi kommer båda att 
närvara vid intervjuerna, detta för att kontrollera att vi båda uppfattar svaren på samma 
sätt. Vi kommer även att spela in intervjuerna för att lättare kunna gå tillbaka och 
kontrollera respondenternas svar.  
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4 EMPIRI 
 
Detta kapitel beskriver vad IS SWEDE är, kapitlet tar även upp en sammanställning av 
våra intervjuer med de personer som dagligen jobbar med IS SWEDE.  
 

4.1 LEDNINGSSYSTEMET SWEDE 
 
På Socialstyrelsens hemsida [SOS93] står det att under 1997 beslutade Socialstyrelsen att 
undersöka förutsättningarna för att utveckla ett ledningssystem för akuta sjukvårdsinsat-
ser inom landstingen. Detta skulle kunna användas inom sjukvården framför allt vid 
katastrofer men också vid dagliga akuta sjukvårdsinsatser. Ledningssystemet fick namnet 
SWEDE. Huvudkomponenterna i ledningssystemet utgörs av ledningsdoktrin, rutiner, 
personal och teknik. Komponenten teknik består av ett informations- och kommunika-
tionssystemet som kallas IS SWEDE, där lagras information om resurser och behov som 
på bästa sätt skall vägas samman.  
 
Vidare kan vi läsa på Socialstyrelsens hemsida [SOS93] att IS SWEDE skall utgöra ett 
stöd i den dagliga, normala sjukvårdsverksamheten genom att till exempel förse en 
akutmottagning med information om inkommande patienter. Detta är möjligt genom att 
samla in information om patienten så tidigt som möjligt, på skadeplatsen eller under 
transporten in till en sjukvårdsinrättning. Ytterligare funktioner i systemet är till exempel 
presentation av katastrofplaner, sökfunktion i åtgärdslistor samt tillgång till SOS Alarms 
kartdatabaser för lokalisering av bland annat sjuktransportfordon. All information i 
systemet är krypterat. IS SWEDE skall även utgöra ett aktivt stöd för sjukvårdsledning 
och rapportering vid stora olyckor och katastrofer samt höjd beredskap. Personal på 
akutmottagningarna och ambulanspersonal utgör de största användarkategorierna. 
Personal på vårdavdelningarna berörs indirekt genom att de får möjlighet att rapportera 
ledig kapacitet i systemet. Larmoperatören på SOS Alarms larmcentraler utgör första 
länken i kedjan genom att de tar emot larm via 112 och alarmerar sjukvården. I samtliga 
ambulanser inom landstinget kommer ny mobil utrustning att installeras, för att 
möjliggöra insamling och överföring av information. Vidare kan vi läsa på hemsidan 
symbol.com [SYM05] att IS SWEDE även knyter ihop SOS Alarm, ambulanssjukvården 
och sjukhusen och förser dem med information som underlättar planeringen och 
koordineringen av akuta sjukvårdsinsatser. Systemet kopplar ihop flera sjukhus med 
varandra, vilket innebär att de kan dra nytta av varandras resurser vid stora olyckor. 
Systemet utgör ett stöd i det dagliga sjukvårdsarbetet genom att förse sjukhuspersonalen 
med information om inkommande patienter. Dessutom skall IS SWEDE vara ett stöd för 
sjukvårdsledning och rapportering vid större olyckor och katastrofer. 
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4.1.1 Mål för IS SWEDE 
 
På Socialstyrelsens hemsida [SOS93] kan vi vidare läsa att ett utbyggt IS SWEDE bland 
annat kommer att ge: 
 

• Ledningsstöd för olika roller och nivåer. 
• Information om akutsjukvårdens samlade resurser för akut omhändertagande. 
• Information om ankomsttid och symptom för inkommande patienter. 
• Information om typ av olycka och omfattning. 
• Information om sjukvårdens disponibla kapacitet över tid. 
• Möjlighet till utökad medicinsk informationsöverföring mellan skadeplats och 

vårdgivare. 
• Möjlighet att nyttjas som en del i lokala informationssystem. 
 

4.1.2 Tekniken i IS SWEDE 
 
På hemsidan symbol.com [SYM05] kan vi läsa att med ett trådlöst nätverk runt 
ambulansen kan ambulanssjukvårdarna kontrollera puls, blodtryck, skadetyp, prioritet, 
tidpunkt, utföra livsuppehållande åtgärder samt andra åtgärder och registrera detta med en 
handdator genom att läsa av streckkoder från en manual eller skriva in uppgifterna med 
en penna direkt på skärmen. Kring ambulansen finns ett trådlöst nätverk och i 
ambulansen sitter en basstation som ger en räckvidd på upp till 300 meter i öppen terräng. 
Om radiokontakten bryts arbetar handdatorn i offline läge. När handdatorn får 
radiotäckning igen sker uppdatering både i den mobila enheten och i fordonsdatorn. Via 
det trådlösa nätverket har handdatorn hela tiden direktkontakt med fordonsdatorn som 
hanterar all information och skickar den vidare via till en central databas som ambulans, 
SOS Alarm och sjukhusen har tillgång till. I fordonsdatorn finns en GPS-sändare som gör 
att SOS Alarm och sjukhusen hela tiden kan se ambulansens position. 
 

4.1.3 Kommunikationsvägar, före och med IS SWEDE 
 
För att förtydliga hur IS SWEDE förändrar kommunikationen mellan ambulans och 
sjukhus kommer vi här att visa detta med hjälp av 2 bilder (Se figurer 2 och 3). 
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Figur 2 - Kommunikation, före IS SWEDE 
 
1.  Vid en olycka kontaktas SOS Alarm. 
2.  SOS Alarm kontaktar den ambulans som är tillgänglig och närmast olycksplatsen 

(talkommunikation). 
3.  SOS Alarm meddelar även sjukhuset (talkommunikation). 
4.  Ambulanspersonalen svarar på anrop och får instruktioner från SOS Alarm 

(talkommunikation). 
5. Ambulanspersonalen kontaktar sjukhuset om patientens tillstånd med mera 

(talkommunikation). 
 

 
 
Figur 3 - Kommunikation, med IS SWEDE 
 
1.  Vid en olycka kontaktas SOS Alarm. 
2. SOS Alarm kontaktar den ambulans som är tillgänglig och närmast olycksplatsen 

(talkommunikation). SOS Alarm matar därefter in nödvändig information i IS 
SWEDE. 

3. SOS Alarm meddelar även sjukhuset (talkommunikation). 
4. Ambulanspersonalen svarar på anrop (talkommunikation). 
5. Ambulanspersonalen får upp all nödvändig information genom IS SWEDE. 
6. Ambulanspersonalen matar in information om patientens tillstånd med mera i IS 

SWEDE, informationen skickas därefter till sjukhuset där sjukvårdspersonalen ser 
vad de behöver göra för något. 
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4.2 Intervjusammanställning 
 
Här följer en kort sammanfattning över de intervjuer vi genomfört och en kort 
sammanställning i form av en matris (se tabell 1). Mer utförliga svar finns som bilagor 
(se Bilagorna 2-5). 
 
Uppfattning om IS SWEDE 
 
Alla respondenterna var mer eller mindre positiva till införandet av IS SWEDE, dock 
fanns det bland sjukvårdspersonalen lite skepsis just vid starten, en sjukvårdare sa bland 
annat att ”man var lite rädd för att det hela skulle bli en teknikpryl som tog tid från pati-
enten och att man inom vården är lite rädda för förändringar” men båda respondenterna 
tycker, efter att de har använt systemet, att det är bra. Ambulanssjukvårdarna var mer 
positiva till införandet av IS SWEDE och en respondent svarade bland annat att ”jag 
tyckte det var roligt eftersom jag är ett teknikfreak” men respondenten sa även att ” de 
har jobbat lite baklänges när dom tog fram systemet, de skulle ha vänt sig till användarna 
mycket tidigare”. 
 
Fördelar med IS SWEDE 
 
Alla respondenterna ser stora fördelar med IS SWEDE och den största fördelen är att det 
sparas tid, tid som kan läggas på patienten istället för andra saker. Ambulanssjukvårdarna 
ser också fördelar med att det går snabbare och enklare att skriva journaler. En 
ambulanssjukvårdare sa även att ”man kommer ifrån röstinformation som kan förvanskas 
och man får mer klara besked om till exempel adresser och sådant”. Sjukvårdspersonalen 
ser andra fördelar som till exempel att det ger bättre struktur och bättre överblick över 
situationen. En sjukvårdare sa även att ”man kan se inkommande transporter som gör att 
jag kan ligga ytterligare ett steg före hela tiden”. 
 
Nackdelar med IS SWEDE 
 
Nackdelarna som respondenterna upplevde med IS SWEDE var olika. Några nackdelar 
som ambulanspersonalen upplevde var bland annat att tekniken inte uppnådde 
användarnas krav och att systemet inte riktigt är gjort för det dagliga arbetet. En nackdel 
som båda ambulanssjukvårdarna upplevde var att gränssnittet inte var det bästa. 
Sjukvårdspersonalen upplevde andra nackdelar med systemet, bland annat att risken finns 
att bli beroende av systemet och att risken finns att det kommer för mycket information, 
men som en sjukvårdare sa ”oftast vet man vad man ska titta på. Vid tidsbrist prioriterar 
man bort vissa saker men allt står i journalen även om man inte tittar på det direkt på 
dataskärmen”. 
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Arbete före IS SWEDE 
 
Före IS SWEDE var det talkommunikation via radio som gällde. Ambulanssjukvårdare 
meddelade sjukhuset via radio om patientens tillstånd med mera, detta gjorde att sjuk-
vårdspersonal på sjukhusen fick tillbringa mycket tid framför radion. En sjukvårds-
personal svarade att ”förut kom ambulansen bara in, och då skulle man sitta och lyssna på 
radion hela tiden och det behöver man inte hålla på med nu”. Respondenten sa vidare att 
”Den största förändringen är att nu finns resurserna inlagda i systemet vilket gör att man 
kan göra i ordning papper och sådana saker i förväg så att det finns framme när patienten 
kommer in, man vet också förhoppningsvis vad ambulanspersonalen har gjort för någon-
ting med patienten”. 
 
IS SWEDE som stöd i arbetet 
 
Alla respondenter ser IS SWEDE som ett stöd i det dagliga arbetet men som en 
ambulanssjukvårdare sa ”Man blir kanske lite väl fokuserad på det i början, man kanske 
glömmer bort patienten, men det är bara en vanesak”. En sjukvårdspersonal sa ”Man kan 
bli lite styrd utav systemet men man får ju också lov att titta på patienten om den passar 
på någon speciell avdelning, då får man göra avsteg ifrån vad SWEDE säger att det finns 
för någon vårdplats”. 
 
Kommunikationsförändring 
 
Den mesta informationen om patientens tillstånd med mera skickas nu via systemet. 
Ambulanspersonalen skickar information via handdatorn till ambulansen där den sedan 
vidarebefordras till sjukhusen där all information läggs in i systemet. Detta underlättar för 
sjukvårdspersonalen när den mesta datan redan finns inlagd i systemet innan patienten 
kommer in. 
 
Störningar 
 
Alla respondenterna har upplevt störningar i systemet men det finns backupsystem som 
kan användas. En ambulanssjukvårdare sa ”vi har olika backupsystem bland annat 
radionätet, istället för att få datainformation får man ta informationen muntligt via 
radion”. En sjukvårdare sa vidare att ”om systemet är nere en dag säger alla Ahh, SWEDE 
funkar inte, men om det skulle inträffa finns det reservsystem”. 
 
Risk att missa information 
 
Ambulanssjukvårdare lämnar mest information och en respondent menar att det är ganska 
fritt vad som kan skrivas, ”Väl inne i systemet väljer jag själv vilken info jag vill lämna”. 
Den andra ambulanssjukvårdaren sa dock vidare att ”Informationen kan förändras lite 
under tiden, men det är något som vi alltid kommer att ha”. Sjukvårdspersonalen menar 
att risken finns men som en respondent sa ”oftast vet jag vad jag ska titta på”. 
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Utbildning 
 
Utbildning av systemet har alla respondenter fått men åsikterna om detta var olika. En 
ambulanssjukvårdare menar att det kunde ha gjorts bättre medan den andra anser att det 
flöt på rätt bra. Sjukvårdspersonalen anser också att det var bra utbildning, alla får ta ett 
körkort för systemet och en respondent sa ”Det var jätte enkelt och det krävdes ingen 
speciell datorvana”. 
 
Terminologi 
 
Ambulanspersonalen menar att den terminologi som används är bra, en respondent sa 
”terminologin och begreppen är solklara, där har dom faktiskt tänkt till”. Sjukvårds-
personalen menar dock att det ibland kan vara svårt med de förkortningar som kommer 
från ambulanspersonalen och en respondent sa ”Ibland kan det vara svårt att veta exakt 
vad det är för fel på patienten innan dom har kommit in”. 
 
 Ambulanssjukvårdare Sjukvårdspersonal 
 Västmanland Östergötland Västmanland Östergötland 
Uppfattning om IS SWEDE? Tyckte det var 

roligt men de 
skulle ha vänt sig 
till användarna 
mycket tidigare. 

Tänkte just vid 
införandet att det 
var bra och att det 
skulle finnas en 
fördel med det 
hela 

Trodde att 
utvecklingen 
skulle gå 
snabbare och 
att det skulle 
bli mer 
skriftlig info 
från 
ambulanserna.  

Var lite 
skeptisk  

Fördelar med IS SWEDE? Tidig 
kommunikationen 
med sjukhuset, 
lättare att skriva 
journaler samt 
tidsvinst 

Säkerhetsmässigt, 
enklare att skriva 
journaler, 
tidssparande och 
bättre överblick 

Mer struktur 
och bättre 
överblick av 
situationen. 

Ligga steget 
före hela 
tiden, 
förbereda 
personal samt 
tidssparande. 

Nackdelar med IS SWEDE? Högre önskemål 
än vad tekniken 
idag kan erbjuda, 
jobbar med flera 
datorer samt 
jobbigt gränssnitt 

Inte riktigt gjort 
för det dagliga 
arbetet, 
svårigheter att få 
folk att använda 
det fullt ut samt 
jobbigt gränssnitt 

Risk att bli för 
beroende av 
systemet 

Risken finns 
att det 
kommer för 
mycket info 
men viss info 
prioriteras 
bort 

Hur arbetade ni före IS 
SWEDE? 

Förut skedde den 
mesta 
kommunikationen 
via radio. 

Vi gav den mesta 
informationen via 
radio. 

Förr kom 
ambulansen 
bara in, då satt 
jag och lyssna 
på radion hela 
tiden, det 
behövs inte nu. 

Förr visste vi 
inte allt och vi 
hann ibland 
inte klart allt 
innan 
patienten kom 
in. 
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 Ambulanssjukvårdare Sjukvårdspersonal 

 Västmanland Östergötland Västmanland Östergötland 
Är IS SWEDE ett bra stöd i 
arbetet? 

Lite för 
fokuserad på 
systemet i 
början, men det 
blev bättre efter 
som. 

Tekniken som 
sådan är ett bra 
stöd i arbetet. 

Kan bli lite 
styrd utav 
systemet men 
systemet är mer 
som ett stöd 
och inte ett 
beslutsfattande 
system. 

Inget hinder, 
ser det mer som 
ett stöd som 
underlättar 
arbetet. 

Hur har kommunikationen 
förändrats? 

Nu skickar vi i 
ett tidigt skede 
den mesta info. 
om patienten 
via systemet. 

Vi skickar all 
information via 
systemet till 
sjukhuset.  

Förr var det 
radiokomm. 
men nu får vi 
mycket 
information 
skickat till oss 
via systemet 

Vi får upp den 
mesta 
informationen 
via systemet 
nu.  

Drabbats av störningar? Helt 
klanderfritt har 
det inte varit 
men det finns 
backupsystem. 

Händer ibland 
men det finns 
olika 
backupsystem. 

Systemet flyter 
på rätt bra, men 
sker det 
störningar finns 
det 
backupsystem. 

Det händer 
ibland att 
systemet kan 
sluta fungera 
men det finns 
backupsystem 

Risk att missa information? Väl inne i 
systemet väljer 
jag själv vilken 
info jag vill 
lämna, det är 
ganska fritt. 

Informationen 
kan förändras 
lite grann under 
tiden, men det 
är något som vi 
alltid kommer 
att ha. 

Det har 
förekommit 
men det är inga 
jätte problem. 

Den risken 
finns men oftast 
vet jag vad jag 
ska titta på. 

Har IS SWEDE varit lätt att lära 
sig? 

All personal får 
en genomgång 
av systemet 
men det skulle 
kunna vara 
mycket bättre. 

Visst fick vi 
utbildning i det 
hela och det 
flöt på rätt bra. 

Det var jätte 
enkelt och det 
krävdes ingen 
speciell 
datorvana. 

All personal får 
ta ett körkort på 
systemet och 
jag tror att det 
har varit till 
belåtenhet för 
de flesta. 

Används en bra 
begreppsförklaring? 

Ja terminologin 
och begreppen 
är solklara, där 
har dom 
faktiskt tänkt 
till. 

Jag måste då 
godkänna 
begreppen 
innan jag 
skickar iväg 
informationen. 

Det finns alltid 
en risk om det 
är förkortningar 
eller liknande. 

Ibland kan det 
vara svårt att 
veta exakt vad 
det är för fel på 
patienten innan 
dom har 
kommit in. 

 
Tabell 1 - Sammanställd matris av intervjuerna (egen konstruktion) 
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5 ANALYS 
 
Analysen grundar sig på dels vår teori från kapitel 2 och vår empiri från kapitel 4. Här 
kommer vi att jämföra teorin och respondenternas svar från våra intervjuer. Eftersom vi 
är ute efter att studera förändringar i det dagliga arbetet för användarna kommer vi att 
dela in detta avsnitt efter 3 huvudrubriker, uppfattning om IS SWEDE, fördelar med IS 
SWEDE och nackdelar med IS SWEDE. 
 

5.1 Uppfattning om IS SWEDE 
 
Ett informationssystem skall hjälpa individer och organisationer att göra korrekta beslut 
och användare bör se och uppleva att datasystemet är en del av deras verksamhet. 
Användarna vill även koncentrera sig på problem som har med uppgiften att göra och 
slippa använda tid på problem som gäller datorn eller programmet (Se avsnitt 2.1 
Informationssystem). Alla respondenterna var i olika grad positiva till införandet av IS 
SWEDE, ambulanssjukvårdarna var mer positiva till införandet medan en sjukvårdare till 
en början var lite skeptisk och menade att det hela skulle ta bort fokus från patienten. 
 

5.2 Fördelar med IS SWEDE 
 
Fördelarna med att införa ett informationssystem är många, bland annat kan ett 
informationssystem öka användarnas produktivitet, förbättra för de anställda samt öka 
kvaliteten genom att ge rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt (Se avsnitt 2.3 
Fördelar med ett informationssystem). Inom sjukvården kan även andra fördelar med ett 
informationssystem finnas, till exempel tidssparande och att det kan leda till bättre 
vårdbeslut i vardagen, men även att rutinarbeten minskar vilket gör att personalen kan få 
mer tid till patienterna (Se avsnitt 2.5 Informationssystem inom vården). Alla 
respondenterna ser stora fördelar med IS SWEDE och den största är just att det sparas tid, 
den tidiga kommunikationen mellan ambulans och sjukhus gör att patienterna lättare kan 
placeras på rätt klinik med rätt prioritering. Detta ökar kvaliteten på hela vårdprocessen 
eftersom det uppstår mindre oklarheter kring patienten. Ambulanssjukvårdarna menar 
också att det går snabbare och enklare att skriva journaler. Sjukvårdspersonalen ser andra 
fördelar som till exempel att IS SWEDE ger bättre struktur och bättre överblick över 
situationen, vilket underlättar för patienten och anhöriga. 
 
Eftersom människor är en viktig del av ett informationssystem är det viktigt att 
informationssystemet förbättrar kommunikationen mellan människorna och att använ-
darna skall veta vem de kommunicerar med (Se avsnitt 2.1 Informationssystem). På 
denna punkt menar respondenterna att IS SWEDE på ett bra sätt förbättrar kommunika-
tionen mellan användarna, det framgår även tydligt vem som kommunicerar med vem.  
 
Informationen som skickas skall bland annat även vara relevant, fullständig, riktig och 
aktuell för att den skall vara till någon som helst nytta för mottagaren (Se avsnitt 2.2 Vad 
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är information? och 2.5 Fördelar med informationssystem inom vården). Här påverkas 
framförallt sjukvårdspersonalen, eftersom de mest tar emot den information som 
ambulanspersonalen skickar, och de upplever att informationen som de får gör stor nytta 
för deras arbete. Genom den information de får kan de utföra sitt arbete på ett mer 
effektivt sätt. 
 
Fördelen med mobil kommunikation är en mycket viktig punkt vid olyckor (Se avsnitt 
2.7.1 Mobil kommunikation inom Hälso- och sjukvården) och här ser framförallt 
sjukvårdspersonalen stora fördelar med IS SWEDE. Före IS SWEDE var det talkommu-
nikation som gällde och sjukvårdspersonalen fick tillbringa mycket tid framför radion. 
Med IS SWEDE har sjukvårdspersonalen tid att göra i ordning saker i förväg innan 
patienten kommer in, detta genom att resurserna finns inlagda i systemet. Sjukvårds-
personalen kan även se i vilket tillstånd patienten är eftersom ambulanspersonalen 
skickar sådan information via sina handdatorer till sjukhuset där all information läggs in i 
systemet. 
 
Ett informationssystem skall även upplevas som ett stöd i arbetet och det måste ge goda 
bidrag till verksamheten (Se avsnitt 2.1 Informationssystem). Här är alla respondenter 
eniga, IS SWEDE ger ett bra stöd i arbetet och det bidrar till en effektivare verksamhet. 
Från början var det dock lite för stort fokus på själva systemet men att det hela var en 
vanesak för användarna. Risken att bli lite styrd av systemet finns också men då tar 
användarna avsteg från vad IS SWEDE säger och tar egna beslut.  
 

5.3 Nackdelar med IS SWEDE 
 
Det finns dock även nackdelar med att införa ett informationssystem, och en stor nackdel 
är att användarna inte är intresserade av förändringar och att de har ett psykologiskt 
motstånd mot datorer (Se avsnitt 2.6 Nackdelar med informationssystem inom vården). 
Här menar respondenterna att det visserligen fanns ett visst motstånd till IS SWEDE till 
en början men att det hela nu är en naturlig del i deras arbete. 
 
Även om det är viktigt med information kan det bli ett överflöd av information som 
användarna inte hinner ta del av (Se avsnitt 2.4 Nackdelar med ett informationssystem 
och avsnitt 2.6 Nackdelar med informationssystem inom vården). Ambulanssjukvårdarna 
lämnar mest information och väl inne i systemet vet de vad som skall skrivas, det är även 
ganska fritt om vad som får skrivas. Sjukvårdspersonalen ser dock att det finns en risk att 
missa information när det kommer mycket men ofta vet de vad de ska titta efter och vid 
tidsbrist prioriteras vissa saker bort. 
 
Det finns heller ingen garanti att informationen som ges är korrekta, informationen kan 
vara ofullständig eller till och med helt felaktig (Se avsnitt 2.4 Nackdelar med ett 
informationssystem). Här håller respondenterna inte med och som vi tagit upp under 
fördelarna med IS SWEDE upplever respondenterna inte några av dessa problem. 
 



25 

Andra nackdelar är bland annat att utbildningen och användarkrav inte har särskilt hög 
prioritet (Se avsnitt 2.6 Nackdelar med informationssystem inom vården). De flesta av 
respondenterna menar dock att utbildningen var bra och att någon speciell datorvana inte 
behövdes, en ambulanssjukvårdare menade dock på att det hela kunde ha gjorts mycket 
bättre. När det gäller användarkrav är det framförallt ambulanspersonalen som upplevde 
att tekniken inte uppnår användarnas krav. 
 
För att underlätta för användarna är det även viktigt att det skapas ett bra användargräns-
snitt som gör det lätt för användarna att använda det (Se avsnitt 2.6 Nackdelar med 
informationssystem inom vården). Även här är det framförallt ambulanssjukvårdarna som 
ser brister, de anser att det hela kunde gjorts mycket enklare.  
 
Störningar med informationssystem är också ett problem som kan uppstå (Se avsnitt 2.4 
Nackdelar med ett informationssystem). Alla respondenterna har upplevt störningar av 
olika slag, framförallt i början, men det har förbättrats allt eftersom. Om det skulle 
inträffa störningar eller avbrott finns det backupsystem av olika slag att använda istället, 
arbetet står inte och faller med IS SWEDE. 
 
Information skall även vara av sådan kvalitet att användaren kan ha nytta av den (Se 
avsnitt 2.2 Vad är information?) samt att en entydig terminologi måste finnas för att inte 
skapa missförstånd mellan olika användare (Se avsnitt 2.2 Vad är information?, 2.6 
Nackdelar med informationssystem inom vården och 2.5 Fördelar med 
informationssystem inom vården). Ambulanspersonalen menar att terminologin som 
används är bra medan sjukvårdspersonalen menar att det ibland kan vara svårt att förstå 
de förkortningar som ambulanspersonalen ibland skickar. Det finns även en del konstiga 
koder som till exempel vulkanutbrott vilket kanske inte är aktuellt här i Sverige. 
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6 SLUTSATSER 
 
Vi börjar detta avsnitt med att repetera vår forskningsfråga, Hur har kommunikationen, 
vid införandet av ett mobilt informationssystem, förändrats mellan ambulansperso-
nal och sjukhuspersonal?  
 
Utifrån den analys vi gjort har vi kommit fram till dessa slutsatser (vi kommer att ta upp 
dessa i punktform för att sedan i nästa kapitel diskutera djupare kring dessa punkter): 
 
Fördelar med IS SWEDE: 

• Tidssparande - resurserna finns inlagda i systemet samt att sjukvårds-personalen 
ser vilka patienter som kommer in 

• Mer struktur och bättre överblick av situationen 
• Stöd i arbetet - det går att ligga ett steg före hela tiden 
• Snabbare att skriva journaler eftersom all information finns lagrad 
• Kommer ifrån talkommunikation – minskar missförstånd 

 
Nackdelar med IS SWEDE: 

• Fokus på teknik (i början) 
• Risk att bli lite beroende av systemet 
• Risk att få för mycket information – hinner inte ta del av allt 
• Risk att missa information om systemet har varit nere 
• Negativa till förändringar – till en början 
• Kan uppstå lite problem med definitioner ibland (mellan ambulans och sjukhus) 
• Högre önskemål än vad tekniken kan erbjuda 
• Lite rörigt och inte helt logiskt ibland 

 
Dessa punkter som vi kommit fram till anser vi är de mest väsentliga utifrån den analys 
som vi gjort. Vi trodde från början att skillnaderna mellan de olika användargrupperna 
skulle skilja sig på vissa punkter och detta stämde, detta eftersom att framförallt 
sjukvårdspersonalen upplever fler förändringar än vad ambulanssjukvårdarna gör på vissa 
punkter, medan det på andra punkter inte varit särskilt stora skillnader mellan 
användarkategorierna. Alla upplever dock IS SWEDE som ett stöd i arbetet men vi tror 
dock att vissa saker kunde ha gjorts annorlunda, bland annat att sätta användarna mer i 
fokus från början. 
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7 DISKUSSION 
 
Kapitlet innehåller diskussioner över de slutsatser vi kommit fram till samt en 
metoddiskussion. Vi kommer även att ge förslag på framtida forskning. 
 

7.1 Diskussion kring slutsatser 
 
Vi anser att fördelarna med IS SWEDE överväger nackdelarna, detta eftersom alla parter 
tjänar på införandet. Sjukhuspersonal, ambulanssjukvårdare men kanske speciellt 
patienterna får stora fördelar med IS SWEDE, framförallt eftersom mer tid kan läggas på 
patienten och resurserna som behövs finns tillgängliga när patienten kommer in till 
sjukhuset. Visserligen kan nackdelarna ställa till med vissa problem men vi anser att 
dessa problem är ringa i jämförelse med de fördelar som systemet bidrar med. Detta 
eftersom nackdelarna mer beror på användarnas egna åsikter och tankar vid själva 
införandet, de flesta nackdelarna är ”barnsjukdomar” som med tiden nästan försvinner. 
 
Som vi kom fram till i slutsatserna har sjukvårdspersonalen upplevt fler förändringar än 
vad ambulanssjukvårdarna har gjort. Detta beror nog till största delen på att 
ambulanspersonalen mest skickar information medan sjukvårdspersonalen tar emot 
informationen. Det kan dock vara svårt att göra något åt detta eftersom det inte är helt lätt 
att göra ett system som tillgodoser alla användares krav, det blir alltid någon som anser 
sig få mer problem än andra.  Trots att det uppstår små problem anser dock alla 
respondenter att IS SWEDE är ett bra försök för att underlätta arbetet inom vården, det 
har blivit en bättre struktur som gör att det har blivit enklare, både för ambulans- och 
sjukvårdspersonal att utföra sina arbeten.  
 
En fördel med IS SWEDE, som vi kommit fram till, är att det sparas tid. Denna punkt 
ansåg alla respondenterna som en stor fördel och respondenterna ser även många 
situationer där det sparas tid, bland annat vid förberedelser och journalskrivning. Vi anser 
att tidssparandet är den största och viktigaste fördelen med hela IS SWEDE, detta för att 
tid är av största vikt när det gäller transport/vård av skadade eller sjuka. 
 
En annan punkt som respondenterna ser som en fördel är att de kommer ifrån 
talkommunikationen, risken för missförstånd minskar och störningar som kan uppstå 
försvinner. Här ser vi också en stor fördel, inte lika stor som tidssparandet anser vi men 
inte långt ifrån. Den mesta informationen skickas nu via systemet och risken för 
missförstånd är mycket små, detta trots att risken för att terminologin inte är riktigt 
korrekt alla gånger tror vi ändå att det blir mindre missförstånd nu än vid 
talkommunikation.   
 
 
Nackdelar uppstår ändå nästan alltid, men några av de nackdelar som vi visat på i vår 
slutsats, och som vi redan påpekat i början av detta kapitel, uppstod i början av 
användningen, dessa är att det kan bli för stort fokus på tekniken, användarnas önskemål 
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är högre än vad produkten erbjuder och att det kan finnas negativa inställningar till något 
nytt. Detta uppstår nog i de flesta fall där det införs nytt och det är nog svårt att komma 
ifrån detta första hinder hur man än bär sig åt. Detta är något som vi även själva upplever 
ibland, varför ändra på något som fungerar? 
 
Risken att missa information anser vi dock är en ganska stor nackdel, det kan kanske vara 
livsviktig information som inte tas i beaktande på grund av stress eller om det kommer 
för mycket information på en och samma gång. Detta behöver nu inte vara något som är 
specifikt för IS SWEDE, det fanns säkert liknande situationer när de använde sig av 
talkommunikation också. Visst kan det låta oroväckande men som vi skrivit tidigare vet 
användarna oftast vad de ska leta efter för information. 
 
En av grundtankarna med IS SWEDE var att det skulle ge stöd i det vardagliga arbetet för 
ambulans- och sjukvårdspersonal och detta har lyckats nästan fullt ut, och respondenterna 
är överlag väldigt positiva till systemet. Visst kunde utvecklingen och införandet av 
systemet ha gjorts bättre, framförallt ett större användarfokus som kunde ha gjort att vissa 
problem försvunnit, för det finns som vi beskrivit i slutsatserna vissa punkter som gör att 
IS SWEDE upplevs som ett hinder och inte ett stöd. Detta är något som användarna dock 
har vant sig vid och istället för att följa IS SWEDE till punkt och pricka tar de avsteg från 
systemet och tar egna beslut. 
 
Slutligen kan vi bara konstatera att det är svårt att göra alla nöjda när något nytt införs, 
det är alltid något som kunde ha gjorts annorlunda vilket i sin tur hade gjort användarna 
mer nöjda. Men utan lite negativ feedback är det svårt att förbättra överhuvudtaget. 
 

7.2 Metoddiskussion 
 
Vi anser att vi har följt de metoder och tillvägagångssätt som vi beskrivit i metodkapitlet. 
Vi valde en deduktiv forskningsansats och den var mycket lämplig eftersom vi inte ville 
skapa några egna teorier, utan istället jämföra verklighet mot teori. Även valet av en 
fallstudieundersökning var lämpligt eftersom vi ville studera användarnas upplevelser 
och åsikter vilket hade blivit svårt om vi inte haft en fallstudie. Vi anser att vi valt bra 
intervjuobjekt, detta eftersom det fanns stor kunskap och erfarenhet inom området. Vi 
kunde dock ha valt att intervjua fler personer vilket i sin tur hade gett lite mer tyngd till 
de slutsatser vi kommit fram till. 
 
De åtgärder som vi gjorde för att förbättra validiteten på vår uppsats tycker vi var bra och 
vi anser därför att validiteten i denna uppsats är hög. Reliabiliteten kan dock bli lite 
missvisande eftersom respondenterna kanske glömt vissa saker. Detta eftersom att de var 
först ut med att införa systemet och kanske därför blivit allt för vana med systemet för att 
egentligen kunna reflektera över hur det var förut.  
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7.4 Fortsatt forskning 
 
Under arbetet med denna uppsats började vi fundera på hur det statistiskt har förändrats 
mellan före och efter införandet av informationssystemet, finns det en reell skillnad att 
urskilja? Vi funderade även på hur ofta som användarna får vara med och påverka projekt 
av den typ som vi studerat i denna uppsats. Är det alltid ledning och utvecklare som har 
sista ordet eller lyssnar de på dem som skall använda den slutliga produkten? Andra 
punkter som det går att fördjupa sig i är om allt skall datoriseras eller om det bara är en 
”fluga” som alla verkar följa?  
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BILAGA 1 – Intervjufrågor 
 
1.  Arbetsuppgift: 

Hur länge har du jobbat med IS SWEDE?: 
Använder du systemet dagligen? 
 

2.  Vad hade ni för uppfattning om IS SWEDE när ni skulle börja använda det? 
 
3.  Vilka fördelar ser du med IS SWEDE? 
 
4. Vilka nackdelar ser du med IS SWEDE? 
 
5.  Hur arbetade ni innan IS SWEDE infördes? 
 
6.  Är IS SWEDE ett bra stöd eller hindrar det dig i ditt dagliga arbete? Hur?  

Varför? 
  
7.  Hur har kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjukhuspersonal 

förändrats i samband med att IS SWEDE infördes?  
 
8.  Informationssystem kan innehålla vissa störningar. Har ni drabbats något av 

detta? Hur hanterar ni i så fall detta? Backupsystem? 
 
9.  Finns det någon risk att ni missar viktig information i samband med att ni 

använder IS SWEDE?  
 
10.  Informationssystem måste vara enkla att förstå och bör vara enkla att lära sig och 

att använda. Har systemet varit lätt att lära sig? Hur? Varför? 
 
11.  Tycker ni att det används en bra begreppsmodell för informationsöverföring? Det 

vill säga förstår ni informationen som skickas eller kan det uppkomma oklarheter 
med vissa begrepp? 

 
12.  Har du några andra tankar kring IS SWEDE? 



 

 

Bilaga 2 – Intervjusvar användare 1 
 
1.  Arbetsuppgift 
 Ambulanssjukvårdare 

Hur länge har du jobbat med IS SWEDE? 
Har varit med från starten 
Använder du systemet dagligen? 
När jag jobbade på fältet använde jag det dagligen 
 

2.  Vad hade ni för uppfattning om IS SWEDE när ni skulle börja använda det? 
Jag tyckte det var roligt eftersom jag är en teknikfreak. Men å andra sidan kan jag 
tycka att de har jobbat lite baklänges när de tog fram systemet. De skulle ha vänt 
sig till användarna mycket tidigare. De första varianterna var inte alls bra, det var 
alldeles för komplicerat i början. Det ska vara mycket lättare för användarna. 
Man kan även säga att de finns två läger. Dom som tycker det är roligt med teknik 
och så finns det de säger att den där skiten kan vi vara utan, och de har väll rätt 
båda två. 

 
3.  Vilka fördelar ser du med IS SWEDE? 

Det är väll just den tidiga kommunikationen så att patienten hamnar i rätta händer 
i fortsättningen på vårdkedjan inne på sjukhuset. Har jag lämnat bra information, 
ute på fältet och på vägen in, har de alltid lättare att placera den patienten i både 
på rätt klinik och på en sorts prioriteringslista. En annan nytta som vi har dragit av 
systemet är att det vi gör ute på fältet, de uppgifter som vi fyller i inte bara är till 
gagn för dem som står i andra ändan. Utan de uppgifter som är dokumenterade 
kan vi ta till vara på när vi skriver vår ambulansjournal inne på akutmottagningen. 
Vi hämtar upp de uppgifterna från IS SWEDE’s databas med automatik till våra 
journaler, det är en fördel med det hela. 

 
Man sparar även tid, för man kan ha lite dötid i bilen på vägen om det är lite 
längre transporter, om patienten är stabil kan man i stort sett skriva journalen i 
bilen och då har man gjort bort det. 

 
4. Vilka nackdelar ser du med IS SWEDE? 

Det är att önskemålen är högre än vad tekniken idag kan erbjuda. För många 
önskemål som folk har räcker inte tekniken till t.ex. röststyrda headset. Man har 
bara två händer och man är själv där bak och ska ta hand om patienten och man 
ska knappa på tangentbord, det är nackdelen. En annan nackdel som jag ser det är 
att man inte kan stoppa allt i en burk Nu sitter vi med 2 tangentbord samt 2 
skärmar.  
 
Även användargränssnittet tycker jag borde vara lite lättare. Vi jobbar mycket 
med handscannern och ytan begränsar det hela. Man måste bläddra vidare i olika 
menyer för att komma till olika saker. 
 

 



 

 

5.  Hur arbetade ni innan IS SWEDE infördes? 
Förut skedde kommunikationen med sjukhusen via radio och mobiltelefon där vi 
meddelade sjukhusen om patientens tillstånd med mera.  

 
6.  Är IS SWEDE ett bra stöd eller hindrar det dig i ditt dagliga arbete? Hur?  

Varför? 
Det är som med alla andra system som vi får. Man blir kanske lite väl fokuserad 
på det i början, man kanske glömmer bort patienten. Men när man har jobbat med 
det ett tag blir det ändå på något vis att patienten kommer först och sen använder 
man systemet på sidan om. Men det är bara en vanesak och allt är en 
prioriteringsfråga. Det får inte hindra en i det dagliga arbetet. Patienten går först 
och finns tid över kan man utnyttja systemet. 

  
7.  Hur har kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjukhuspersonal 

förändrats i samband med att IS SWEDE infördes?  
 Nu skickar vi den mesta informationen, om till exempel patientens tillstånd med 

mera, via systemet.  
 
8.  Informationssystem kan innehålla vissa störningar. Har ni drabbats något av 

detta? Hur hanterar ni i så fall detta? Backupsystem? 
Vi har som sagt varit pilotlandsting och det har varit ett knackigt system, det har 
legat nere och det har varit avbrott. Men vi har backupsystem, vi står ju inte och 
faller med det. Men helt klanderfri har det inte varit, kan jag säga utan att ljuga, 
det har varit en del inkörningsproblem. 

 
9.  Finns det någon risk att ni missar viktig information i samband med att ni 

använder IS SWEDE?  
Det här blir mera som tilläggsinformation, det är inget tvingande. Men när man är 
i systemet tycker jag nog inte att man missar utan man tänker själv vilken 
information man vill lämna och då lämnar man den. Det finns ingen mall i 
systemet som är tvingande att man måste skicka vissa saker för att komma vidare, 
det är ganska fritt kan man säga. 
 
Vi tar heller inte emot speciellt mycket information, vi lämnar mest information 
och vi har försökt att begränsa det till att de inte ska bli onödig information. 
Sen kan man alltid diskutera vad som är viktig information. T ex om information 
om blodtryck kommer innan patienten. Det kan man diskutera om vad det har för 
nytta, om det nu inte är onormalt blodtryck. 

 
10.  Informationssystem måste vara enkla att förstå och bör vara enkla att lära 

sig och att använda. Har systemet varit lätt att lära sig? Hur? Varför? 
All ny personal får en genomgång av systemet, en introduktion på ca 3 timmar. 
Men jag måste ändå säga att det skulle kunna vara mycket bättre. Och mycket 
beror på att de har kört sitt eget race och inte vänts sig till användarna. För man 
skulle kunna göra det betydligt lättare och enklare för användarna, det är lite 
rörigt och inte helt logiskt. 



 

 

 
11.  Tycker ni att det används en bra begreppsmodell för informations-

överföring? Det vill säga förstår ni informationen som skickas eller kan det 
uppkomma oklarheter med vissa begrepp? 
Ja, terminologin och begrepp är solklart i bägge ändar. Det är taget ur 
Socialstyrelsens termdatabas, där har de faktiskt tänkt till. 

 
12.  Har du några andra tankar kring IS SWEDE? 

Det är det där med att man tycker att de borde kunna samordna saker bättre på 
något vis. Socialstyrelsen kan ju bara komma med riktlinjer, de kan inte 
bestämma vad landstingen ska göra. Sen om landstingen följer dessa riktlinjer 
eller inte och sen vilken teknik som dom ska använda sig av kan de inte heller 
vara med och peta i. Allt sånt här kostar pengar och det är dyrt och landstingen är 
fattiga. 

 
Deras vision om att alla landsting i hela Sverige skulle använda av IS SWEDE, 
det vet jag inte, så småningom kanske men det kommer att ta tid. Men annars 
gillar jag idén med ett nationellt synsätt på det, att man kan hjälpa varandra över 
länsgränser. Man har samma sak i ambulansen, vissa saker inom 
ambulanssjukvården är som någon sorts ”Sverigestandard”, t.ex. 95 % av alla 
bårar som används i Sverige är av ett och samma märke just för att det ska passa i 
alla ambulanser. Det spelar ingen roll vems bår man tar, man samarbetar med ett 
angränsande län. Och det är lite det man saknar med IS SWEDE. 

 
 
  



 

 

Bilaga 3 – Intervjusvar användare 2 
 
1.  Arbetsuppgift 
 Ambulanssjuksköterska 

Hur länge har du jobbat med IS SWEDE? 
Jag har varit med från starten 
Använder du systemet dagligen? 
Ja 
 

2.  Vad hade ni för uppfattning om IS SWEDE när ni skulle börja använda det? 
 Redan i början av 90-talet hade vi en annan variant av ett liknande datasystem. Vi 

har använt oss av det här tänket att man skulle dra ner på papper och att man kan 
sända information vidare. IS SWEDE som sådant tog vid där det andra slutade. 
Det man tänkte just då var att det var bra och att det skulle finnas en fördel med 
det hela. 

 
3.  Vilka fördelar ser du med IS SWEDE? 

Framförallt säkerhetsmässigt, man kommer ifrån röstinformation som kan 
förvanskas och man får mer klara besked t.ex. adresser och sådant. Samt när man 
sen ska journalföra allt vad man gör får man massa data på köpet t.ex. tider när 
man fick man larm och när man var framme och sådana saker. 

 
Man sparar även tid på så sätt att man får mycket på köpet, man behöver inte mata 
in alla uppgifter själv. Typ patientdata, har SOS tagit de uppgifterna redan från 
början, då har man det på köpet när man ska rapportera bakåt. 

 
Man får även klarare besked redan från början samt bättre överblick över 
situationen, både för oss ute på plats samt att SOS också får en fördel när de kan 
se var i behandlingskedjan man är om man t.ex. har lastat patienten och om man 
har lämnat patienten på akuten. De kan se hur pass snart man kan vara gripbar 
igen eller om man kan rycka en innan man tagit patienten om det dyker upp något 
annat, SOS ska styra vårt arbete. 

 
4. Vilka nackdelar ser du med IS SWEDE? 

Nackdelarna med införandet av IS SWEDE var att vi var just ett provlandsting 
och på så sätt fick vi en färdig produkt som vi skulle använda oss av. Den var 
kanske inte riktigt gjord för det dagliga ambulansarbetet utan mer tänkt att 
fungera vid en större olycka och på så sätt kunna strukturera upp 
informationsflödet. Den var inte riktigt färdigt. En annan nackdel var 
svårigheterna att få folk att använda det fullt ut. Många, med alla rätt, anser ju att 
man ska lägga ner alla energi på patienten. Men vi är ju olika, en del klarar av att 
göra en sak och andra klarar av att göra två saker samtidigt. Även 
användargränssnittet är svårt på grund av att det är gammal teknik. Menyerna i 
handenhet är plockiga och man måste byta menyer massor av gånger. 
Handenheten har också svartvit skärm och gammalt operativsystem, det finns 
heller ingen belysning i skärmen så det är inte lätt att hålla på med den i mörker. 



 

 

Det tar lång tid och pilligt att hålla på med. 
 

5.  Hur arbetade ni innan IS SWEDE infördes? 
Före IS SWEDE samlade vi in det data som behövdes ute i fält och skickade den 
sedan vi radion till sjukhuset. Vi skrev även våra journaler manuellt. 

 
6.  Är IS SWEDE ett bra stöd eller hindrar det dig i ditt dagliga arbete? Hur?  

Varför? 
 Tekniken som sådan är ett stöd 
  
7.  Hur har kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjukhuspersonal 

förändrats i samband med att IS SWEDE infördes?  
 Nu samlar vi in datan och matar in det i våra handdatorer, informationen skickas 

sedan vidare till sjukhusen där dom ser vad patienten har för status och vilka 
åtgärder vi gjort. 

 
8.  Informationssystem kan innehålla vissa störningar. Har ni drabbats något av 

detta? Hur hanterar ni i så fall detta? Backupsystem? 
Det händer ibland. Nu har vi ett avtal med ett företag som styr IS SWEDE att det 
ska vara så nära 100 % man kan komma. Men visst händer det ibland och det har 
hänt mer tidigare då än nu, det har blivit ett stabilare system, men när det händer 
har vi olika backupsystem framförallt radionätet. Istället för att få datainformation 
får man ta informationen muntligt via radion, både till oss och från oss. Om 
journaldatasystem är nere får man skriva manuella journaler. Sen när systemet är 
igång igen får man mata in uppgifter efteråt istället, det blir dubbelarbete men det 
fungerar. 

 
9.  Finns det någon risk att ni missar viktig information i samband med att ni 

använder IS SWEDE?  
Där har vi ett bekymmer, att informationen är manuellt inmatad från SOS och det 
tar en stund för oss innan vi kommer fram. Informationen kan förändras lite grann 
under tiden, men det är alltid någonting som vi kommer att ha. Informationen är 
nog så uppdaterat som det någonsin kan gå. Man behöver ha information, men sen 
är det frågan om vilken typ av information man behöver ha reda på. Individuellt 
beroende på vilken situation det är och hur omfattande situationen är. Är det en 
patient kanske man klarar av mer information om just det specifika ärendet. Är 
det många inblandade i det hela måste man kanske dra ner på informationen till 
det minimum. 

 
När det gäller en stor olycka är det flera olika inmatningssätt, dels är det SOS som 
matar in, sen har den första ambulansen på olycksplatsen matat in hur många 
skadade det är på plats. Den informationen går bara till SOS. Ankommande bilar 
får inte informationen direkt utan den måste matas in igen av SOS för att dom ska 
få reda på det, det är ju en nackdel. 

 



 

 

10.  Informationssystem måste vara enkla att förstå och bör vara enkla att lära 
sig och att använda. Har systemet varit lätt att lära sig? Hur? Varför? 
Visst fick vi utbildning i det hela, det var inget snack om saken. Systemet smögs 
in, vi tog inte alla delarna på en gång utan det var små tillägg hela tiden. Man tog 
en bit i taget och det flöt på rätt bra. 

 
11.  Tycker ni att det används en bra begreppsmodell för informationsöverfö-

ring? Det vill säga förstår ni informationen som skickas eller kan det upp-
komma oklarheter med vissa begrepp? 
Knappar man in koderna som finns i IS SWEDE kommer det upp i displayen vad 
det innebär. Man måste då godkänna det hela genom att bekräfta med en 
knapptryckning. Det räcker inte med att skicka iväg koden, utan man måste 
godkänna det hela också. Det innebär att man måste kontrollera själv och godkänt 
det. Det ingick också i den ursprungliga introduktionen att veta vad saker och ting 
betydde 
 
Det märks att IS SWEDE från början var byggt för att användas vid en stor olycka 
och inte lika mycket i det dagliga ambulansarbetet. Det innebär att mycket av 
koderna och terminologin hör lite till speciella situationer. Och kanske inte helt 
avpassat för dagliga arbetet t.ex. vulkanutbrott och en del andra konstiga koder 
som finns. 
 

12.  Har du några andra tankar kring IS SWEDE? 
Man har med dagens teleteknik möjligt att både få och skicka information åt båda 
hållen. Vilket innebär att får man en unik datajournal för varje individ, ska man 
kunna få i princip all information om patientens sjukhushistoria redan där. Den 
möjligheten ska finnas. Man ska också kunna få stöd från andra databaser t.ex. 
giftinformation. Gör man det bara användarvänligt är det alldeles ypperligt 
system. Men det är väldigt viktigt att det är användarvänligt och inte blir en 
belastning istället, att det kräver mer moment än vad man får tillbaka, blir det så 
använder sig ingen av det. 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjusvar användare 3 
 
1.  Arbetsuppgift:  

Avdelningschef 
Hur länge har du jobbat med IS SWEDE?:  
Började redan 1999-2000 när vi var pilotlandsting, och jag ingick då i 
pilotgruppen.  
Använder du systemet dagligen?:  
Vi tittar mest på det dagligen. Vi matar inte in några uppgifter. 
 

2.  Vad hade ni för uppfattning om IS SWEDE när ni skulle börja använda det? 
Jag trodde att utvecklingen skulle gå lite snabbare och att man skulle få lite mer 
skriftlig information från ambulanserna. Jag är positiv till IS SWEDE, om 
systemet är nere en dag säger alla: Ahh, SWEDE funkar inte! Systemet är inbyggt 
nu och ingen ifrågasätter det eller någonting sådant 

 
3.  Vilka fördelar ser du med IS SWEDE? 

En av förbättringar är att man har lite mer struktur och man får bättre överblick av 
situationen. Förut visste man inte alls var ambulansen var. Men nu kan vi gå in 
och titta om ambulansen är på väg in med någon patient, och då kan vi förvarna 
doktorn att han måste vara redo och inte gå iväg någonstans 

 
4. Vilka nackdelar ser du med IS SWEDE? 

Man kan bli beroende av systemet och om då systemet är nere tänker man inte på 
hur det funkade förut. Men vi har backup med papper och penna om det behövs 
och vi kan komma i kontakt med ambulansen på andra sätt, vi har ju 
ambulansradio, mobilradio och fast telefoni. Alla kan inte heller jobba med 
systemet om vi skulle gå upp i höjd beredskap. 

 
5.  Hur arbetade ni innan IS SWEDE infördes? 

Innan IS SWEDE kom ambulansen bara in, och då fick vi tillbringa mycket tid 
med att sitta och lyssna på radion om inkommande transporter. Vi visste inte 
riktigt heller vilka resurser som fanns tillgängliga, men det behöver man inte hålla 
på med nu 

 
6.  Är IS SWEDE ett bra stöd eller hindrar det dig i ditt dagliga arbete? Hur?  

Varför? 
Vi tittar mest på systemet, ser vilka resurser som är inlagda bland annat 
vårdplatser som kirurgerna matar in. Man kan bli lite styrd utav systemet men 
man får ju också lov att titta på patienten om den passar på någon speciell 
avdelning, då får man göra avsteg ifrån vad SWEDE säger att det finns för någon 
vårdplats. Vi känner inget tvång att använda systemet eftersom systemet mer är 
som ett stöd och inte ett beslutsfattande system. Utifrån informationen som vi får 
från ambulanserna tar vi olika beslut 

  



 

 

7.  Hur har kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjukhuspersonal 
förändrats i samband med att IS SWEDE infördes?  
Den största förändringen är att resurserna finns inlagda i systemet. Vid larm, då är 
det ju bra då, för då har vi en SWEDE-dator som står i receptionen. Där ser 
personalen i receptionen vilka patienter som kommer in. Om man då har 
patientdata kan man i förväg göra sökningar om den patienten har journal. Man 
kan då göra i ordning papper och sådana saker i förväg så att ett finns framme när 
patienten kommer in. Man vet också förhoppningsvis vad ambulanspersonalen har 
gjort för någonting med patienten, vilken status patienten har, samt vilka åtgärder 
som är gjorda 

 
8.  Informationssystem kan innehålla vissa störningar. Har ni drabbats något av 

detta? Hur hanterar ni i så fall detta? Backupsystem? 
Systemet flyter på rätt bra, det är sällan man behöver starta om men det kan ju 
vara risk för strömavbrott och sådana grejer. Om detta skulle inträffa har vi 
reservsystem. Men visst skulle vara då någon stor olycka och systemet skulle 
läggas ner, då är det klart att det skulle bli bekymmersamt 

 
9.  Finns det någon risk att ni missar viktig information i samband med att ni 

använder IS SWEDE? 
 Risken finns eftersom det finns väldigt mycket information att titta efter, man 

kanske koncentrerar sig på det istället för patientarbetet. Det här ska bara vara ett 
stöd. 

 
10.  Informationssystem måste vara enkla att förstå och bör vara enkla att lära 

sig och att använda. Har systemet varit lätt att lära sig? Hur? Varför? 
Det var jätte enkelt. Det krävs ingen speciell datorvana. Vi har mycket blandad 
personal, både äldre och yngre, och ingen klagar på att det är jobbigt att förstå. 

 
11.  Tycker ni att det används en bra begreppsmodell för informationsöverfö-

ring? Det vill säga förstår ni informationen som skickas eller kan det upp-
komma oklarheter med vissa begrepp? 
Det kan jag inte riktigt svara på. Det är alltid en risk om det är förkortningar eller 
liknande. 

 
12.  Har du några andra tankar kring IS SWEDE? 

Visst det är positivt att man får stöd och ordning och sådana saker men man får 
inte lita sig blint på vad som står i datorn. Det finns alltid en mänsklig faktor, det 
tycker jag att man glömmer bort ibland. Sen får man lov att ha, i alla fall i vår 
verksamhet, backupsystem som funkar utan att man har någon ström. Vi måste 
kunna ta emot patienter även när datorn är nerlagd. 



 

 

Bilaga 5 – Intervjusvar användare 4  
 
1.  Arbetsuppgift: 

Jag är sjuksköterska och jobbar på akutmottagningen och leder det dagliga arbetet 
med att fördela/prioritera patienter till annan vårdpersonal på akutmottagningen. 
Hur länge har du jobbat med IS SWEDE?: 
Jag har varit med och använt det sen det började som pilotprojekt i Linköping 
1999. 
Använder du systemet dagligen? 
Jag använder det varje dag jag jobbar, framförallt till kontakt med 
ambulanssjukvårdare 
 

2.  Vad hade ni för uppfattning om IS SWEDE när ni skulle börja använda det? 
Jag är väldigt positiv till IS SWEDE men man var lite skeptisk i början faktiskt att 
det här skulle bli en till pryl som skulle ta tiden från patienten. Som vanligt inom 
sjukvården är man inte mycket för förändringar och det var nog den allmänna 
uppfattningen både inom sjukhuset och inom ambulanssjukvården, men nu när 
systemet har blivit en del i det hela tänker man inte på det lika mycket, det är som 
vilka arbetsuppgifter som helst. 

 
3.  Vilka fördelar ser du med IS SWEDE? 

Man kan se inkommande transporter som gör att jag kan ligga ytterligare ett steg 
före hela tiden. Jag kan se till att när patienten kommer in att de möts av det 
vårdbehov de kan tänkas behöva, oavsett om det är en patient som är inte är farligt 
sjuk eller om de är väldig sjuka. Jag kan förbereda personal som möter upp 
patienten och jag kan beställa journaler. Kommer anhöriga och frågar att de 
kanske säger att deras mamma eller pappa är på väg in kan jag gå in i systemet 
och se vart ambulansen är och ge anhöriga ett besked när de kan tänkas vara 
framme. Systemet är även tidssparande, man har jobbat med det så pass länge nu 
att det sker på automatik att man använder systemet. Jag tycker man sparar 
mycket tid både för en själv och för patienten. 

 
4. Vilka nackdelar ser du med IS SWEDE? 

I och med att Linköping är en relativt stor stad kan ibland informationen komma 
från transporter som är väldigt nära sjukhuset, man kan då få informationen strax 
innan patient kommer in. Detta kan leda till man inte hinner förbereda allt. Man 
ser ju alltid att det är en patient på väg in men man hinner kanske inte ta del av 
information som står. 



 

 

5.  Hur arbetade ni innan IS SWEDE infördes? 
Förut visste vi ibland inte allt vi behövde veta om en inkommande patient för att 
hinna göra de nödvändiga förberedelserna. Den mesta informationen som kom in 
till oss kom via radio. 

 
6.  Är IS SWEDE ett bra stöd eller hindrar det dig i ditt dagliga arbete? Hur?  

Varför? 
Jag har inte upplevt att det hindrar mig och mitt arbete på det sätt som använder 
det nu. Utan jag upplever det som ett väldigt bra stöd som underlättar för hur jag 
ska kunna lägga upp arbetet. Det är möjligt att det kan bli ett hinder i 
förlängningen, det beror på hur pass mycket man kommer att utveckla systemet. 

  
7.  Hur har kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjukhuspersonal 

förändrats i samband med att IS SWEDE infördes?  
 Nu får vi upp all information som behövs via IS SWEDE, vi ser vad som gjorts 

med patienten och vilken status han har, det underlättar mycket för vårt arbete när 
vi får veta sådant i förväg. 

 
8.  Informationssystem kan innehålla vissa störningar. Har ni drabbats något av 

detta? Hur hanterar ni i så fall detta? Backupsystem? 
 Det händer ibland att systemet kan, av någon anledning, sluta fungera. Det var ett 

större problem för några år sen, framförallt på dagtid. Backupsystemet har 
fungerat bra på dagtid och på senare år har vi även nattetid och helger ett 
backupsystem, det är någonting som har blivit bättre. 

 
9.  Finns det någon risk att ni missar viktig information i samband med att ni 

använder IS SWEDE?  
Det finns alltid en risk att få för mycket information. Den risken finns varje dag, 
att man kanske inte tittar på allting som är dokumenterat från ambulansen. Men 
oftast vet man vad man ska titta på. Vid tidsbrist prioriterar man bort vissa saker 
men allt står i journalen även om man inte tittar på det direkt på dataskärmen. 

 
10.  Informationssystem måste vara enkla att förstå och bör vara enkla att lära 

sig och att använda. Har systemet varit lätt att lära sig? Hur? Varför? 
Vi har en person hos oss som är kontaktperson för IS SWEDE och som ser till att 
all personal får ta ett körkort på det här systemet och jag tror att det är till 
belåtenhet för de flesta. Vi har också haft den fördelen att få väldigt bra 
information från en i projektgruppen för SWEDE som har jobbat på 
akutmottagningen någon dag i veckan hela tiden i stort sett. 

 
11.  Tycker ni att det används en bra begreppsmodell för informationsöverfö-

ring? Det vill säga förstår ni informationen som skickas eller kan det upp-
komma oklarheter med vissa begrepp? 
Man har ett färre antal begrepp inom ambulanssjukvården i och med att de jobbar 
med att bota symptom medan man på sjukhuset försöker diagnostisera vad som är 
fel. Begreppen som ambulanssjukvården använder kan vara rätt breda i sin 



 

 

betydelse och ibland kan det vara svårt att veta exakt vad det är för fel på 
patienten innan de har kommit in. Jag vill inte säga att det blir någon 
missuppfattning, men det kan göra att man kanske inte har lika stor nytta av 
systemet när det blir på detta vis. 

 
12.  Har du några andra tankar kring IS SWEDE? 

Man är alltid rädd att ett nytt system ska tid från patienten. Men inför man system 
som är väl utvecklade är det oftast en fördel, när man väl har kommit in i det och 
har lärt sig systemet. Jag är nog generellt sätt ganska positiv till datorer 
överhuvudtaget inom vården. Jag har märkt nu att om IS SWEDE är nere pga. 
backuparbete eller om det är en stor förändring som görs, att man saknar det 
otroligt mycket direkt. Man har ju vant sig vid det och man jobbar utefter 
förutsättning att man har det. Dom dagar när man jobbar och systemet är nere 
förändras arbetet för en, till det sämre tycker jag. 
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