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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om dubbeldokumentation inom sjukvården. I dagens 

sjukvård finns det problem med att personalen måste skriva in samma information i 

flera olika system. Det skapar mer arbete och tar upp dyrbar tid för en redan ansträngd 

verksamhet. Personalen inom sjukvården känner allt mer stress när man ska få fler 

arbetssysslor gjorda. Dubbeldokumentation är idag ett arbetsproblem för vårdpersonal.  

 

Syftet med rapporten är att göra en nulägesrapport på hur och varför 

dubbeldokumentation uppstår inom sjukvården i Region Gävleborg.  

 

En deskriptiv fallstudie har utförts med fokus på hur vårdpersonal matar in patientdata 

i flertal informationssystem. Fallstudien har utförts i samarbete med mjukvaruföretaget 

Tieto i Luleå. 

 

Studien resulterade i flera olika upptäckter. De största anledningarna till varför 

dubbeldokumentation existerar är orsakat av bristande integration mellan vårdens 

informationssystem. En annan orsak är beror på det fragmenterade stadie som svensk 

sjukvård befinner sig i. Många fall av dubbeldokumentation uppkommer när 

vårdpersonal måste registrera patientinformation. Vårdpersonal är ansvariga för 

registrering av patientinformation i både journalsystem och det funktionssystem som 

används på avdelningen.   

 

Nyckelord: Dubbeldokumentation, tidseffektiv, ineffektiv, fallstudie, e-hälsa, 

sjukvårdssystem, följande ord har sökts på engelska för att bredda resultatet.  
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Abstract 

This report is about double documentation in health care. In today's healthcare, there is 

a problem with the staff entering the same information in several different systems. It 

creates more work and takes precious time for an already strained business. The 

healthcare professionals are feeling more stressed with the increasing workload. 

Double documentation is today a work problem for healthcare professionals. 

 

The purpose of the report is to make a current report on how and why duplicate 

documentation occurs in the health care sector in the region of Gävleborg.  

 

A descriptive case study was conducted focusing on how healthcare professionals 

insert patient data into multiple information systems. The case study has been 

conducted in cooperation with Tieto, a software company in Luleå. 

 

The study resulted in several different findings. A major reason why double 

documentation exist depends on the lack integration between the information systems 

used in today´s healthcare.  It is also caused by the fragmented state Swedish healthcare 

is currently in. Double documentation occurs mostly in cases when healthcare 

personnel need register patient information in. Healthcare personnel is liable to register 

the same information in the information system handling medical records as well as the 

information system used hospital department.  

 

Keyword: duplication, time-effective, ineffective, case study, e-health, healthcare 

system, the following words have been equivalent in swedish to broaden the results. 
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1. Introduktion 

Det här kapitlet beskriver bakgrund, tidigare forskning, problemdefiniering, syfte och 

avgränsningar inom problemet. 

1.1 Bakgrund 

Digitala patientsystem har varit i bruk för människan sedan 1960. Ett av de tidigare 

informationssystemen som hanterade patientinformation gick under benämningen 

“VistA.6”. Informationssystemet implementerades för bruk redan 1970. Dessvärre har 

sjukvårdspersonal haft en skeptisk attityd till att bruka systemen. Vårdpersonal har haft 

svårt att ta till sig och förstå informationssystemens fördelar under det decennium som 

systemen varit tillgängliga. Emellertid i takt med att systemen utvecklas och blivit mer 

användarvänliga har fler personer anammat informationssystemens funktioner (Stokes, 

2013). 

 

Det finns flertal anledningar till att dubbeldokumentation uppstått inom svensk 

sjukvård. Den främsta anledningen beror på bristande integration mellan 

informationssystem som används av sjukhus och på landsting. Under 1970 och 1980 

när informationstekniken började användas inom vården utvecklades journalsystem för 

enskilda vårdverksamheter. Med hjälp av lokala initiativ designades system specifikt 

till avdelningens behov. Detta resulterade till en fragmenterad 

informationssystemstruktur, där sjukhus, landsting och kommun registrerar samma 

patientinformation i olika system. Under 1990 diskuterades införandet av ett 

gemensamt journalsystem. Kostnaden för detta system ansågs vara för högt, vilket 

gjorde att planerna lades ner. Vårdsystemen som används på svenska sjukhus och 

landsting på efterkälke med internationella mått mätt (Ahlberg & Palmberg, 1999, 23 

augusti). 

 

Exakt vad dubbeldokumentation är kan vara svårt att definiera, det kan vara begrepp 

som “liknande information”, “samma uppgifter” eller “upprepad information” 

(Lauridsen & Lundqvist, 2008).  
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Björvell (2001) beskriver det som “samma information återkommer genom att olika 

yrkesgrupper för in samma information om patienten på olika ställen i systemet”. 

Roubert (2006) ger en liknande beskrivning ”dubbeldokumentation är uppgifter om 

patienten som härrör från samma tidpunkt och som registrerats minst två gånger på 

olika ställen och av samma eller olika personer”. 

 

Vi har valt att definiera dubbeldokumentation som samma information som skrivs in 

flertalet gånger eller förekommer på flera ställen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Inom vården utförs arbete i flera olika vårdsystem. Detta gör att man sparar identiska 

patientdata på flera olika ställen. Man har lagt för lite resurser på att integrera 

vårdsystem och det har i sin tur resulterat att olika instanser har utvecklat sina egna 

system. Effekten av detta blir dubbeldokumentation. Samma vårdenhet kan ha upp till 

åtta olika informationssystem som hanterar patientinformation (Ahlberg & Palmberg, 

1999, 23 augusti). 

 

Statskontoret har under år 2014 utvärderat vårdens IT-system och i deras rapport 

framkommer det många brister. I rapporten poängteras att det är svårt för användare att 

förstå hur information ska registreras i systemen. De uppmärksammar även hur svårt 

det är för personal att tillgodogöra sig information från systemen vilket gör att 

sammanställningar av data måste utföras manuellt (Gunnarsdotter, 2014, 31 mars). 

 

Dubbeldokumentation som problem har uppmärksammats av högre statliga instanser. 

Socialdepartementet (2008, prop. 2007/08:126 s. 89) skriver följande: 

“En viktig utgångspunkt är också att regleringen inte föranleder onödigt administrativt 

arbete för hälso- och sjukvårdspersonalen. Samma journaluppgifter bör om möjligt 

bara noteras en gång eftersom dubbeldokumentation tynger journalerna och gör dem 

svårtillgängliga. En enhetlig struktur underlättar för den som ska journalföra något att 
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konstatera huruvida en uppgift redan finns antecknad i journalen och alltså inte behöver 

journalföras på nytt. Detta förutsätter att journalföringen framöver blir mer enhetlig”. 

 

Det finns problem där användare inte följer den lagstiftning som gäller. När man 

kopierar mellan olika system så kan ett lagbrott ske av användare trots att man inte vet 

om det själv (Hamond, Helbig, Benson & Sketoe, 2003). 

 

Sharp, Klinga, Hansson & Andreen Sachs (2014) genomförde en studie på elektroniska 

journalsystem för vården. I deras studie framkom det att i samtliga granskade journaler 

förekom det journaltext som kopierats och sedan infogats i annan journaltext.  

“I en journal kopierades ursprungsanteckningar angående omvårdnadsstatus med 

termerna kommunikation, andning, cirkulation/access, nutrition, illamående/kräkning, 

elimination, hud/vävnad, aktivitet, sömn samt smärta sammanlagt 16 gånger, dvs i snitt 

2–3 gånger per dygn” (Sharp L, Klinga C, Hansson J, Andreen Sachs M, 2014). 

 

Separata system som inte kan samarbeta med varandra kan leda till att man inte blir 

lika effektiv och i värsta fall leda till att patienter kommer till skada. Ett sammansatt 

system, kallat Electronic Health Records skulle leda till bättre patientsäkerhet och lägre 

administrativa kostnader (Stokes, 2013) 

 

Att ha delad information mellan instanser har visat sig var användbart. Under orkanen 

Sandy orsakades stora påfrestningar för sjukvården i New York 2012. Ett delat EHI 

Electric Health Information, underlättade vårdarbetet. Man kunde man snabbt se vart 

det fanns lediga vårdplatser på andra sjukhus och fördela patienter (Stokes, 2013). 

 

När vårdgivare inte har tillgång till patientens hälsoinformation, som diagnoser, 

allergier, medicinsk historia och testresultat, finns det en trend att man upprepar 

diagnostiska tester (Ayabakan, Sezgin; Bardhan, I R.; and Zheng, Zhiqiang 2017).  

 

Hansard (2014) menar att dubbeldokumentation medför dålig eller fördröjd 

patientvård, dubbla procedurer är dyrt för sjukvården och svåra att korrigera.  



       

 

          

           

4 
 

1.3 Syfte 

Syftet är att kartlägga dubbeldokumentation i vårdens informationssystem. 

Identifiering av de faktorer som orsakar dubbeldokumentation inom vården möjliggör 

att lösningar kan utvecklas för att minska dubbeldokumentation. Studien riktar sig 

främst till vårdverksamheter och mjukvaruföretag som utvecklar vårdsystem. De två 

intressenterna blir båda påverkade av dubbeldokumentation. Vårdverksamheterna 

påverkas problemet eftersom det påverkar deras arbete negativt. Mjukvaruföretag 

som arbetar med att utveckla vårdsystem vill ge sina kunder ett så bra arbetsverktyg 

som möjligt. Dubbeldokumentation påverkar mjukvaruföretagens produkt negativt.  

Målet med studien är öka förståelsen för vårdverksamheters systemintegration samt IT-

användning i vårdverksamheter.  

 

1.4 Forskningsfråga 

Hur och varför uppstår dubbeldokumentation inom vårdens informationssystem? 

 

1.5 Avgränsningar 

Detta forskningsarbete kommer att avgränsa sig till att analysera hur och varför 

dubbeldokumentation uppstår inom vården. En deskriptiv fallstudie har att utförts med 

fokus på hur vårdpersonal matar in patientdata i flertal informationssystem. Fallstudien 

avgränsas till att analysera hur och varför dubbeldokumentation uppstår under 

patientadministrering. På grund av tidsbrist kommer inte något förbättringsförslag att 

presenteras utan endast en analys av dagsläget kommer att presenteras.  
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1.6 Begreppsdefinition 

 

Electronic Health Information - Informationssystem utvecklat för hälso- sjukvård. 

 

Electronic Health Records - Samling av patienter elektroniskt lagrade med 

hälsoinformation. 

 

Elektronisk Patientjournal - Ett kommunikations- och informationsverktyg för 

omvårdnadsdokumentation 

 

Health information systems - Ett sjukhussystem för att samla in, bearbeta och 

rapportera hälsoinformation 

 

HSL - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  

 

PDL - Patientdatalagen (2008:355)  

 

PSL - Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 

PUL - Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

 

OSL - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 

GDPR - Dataskyddsförordningen (2016/679) 

 

Application programming interface - Uppsättning av protokoll och verktyg för att 

bygga applikationsprogram. 

 

OSL - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 

Omvårdnadsanamnes - sammanställning av information för diagnostik och 

patientvård 

 

Omvårdnadsepikris - slutanteckning, avslutande journalteckningen som 

sammanfattar en viss vårdperiod. 
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2. Teori 

I teorikapitlet visas vad som sägs i litteraturen om vårt problemområde. I kapitlet 

berörs orsaker till att dubbeldokumentation existerar och ytterligare litteratur som 

berör ämnet.  

 

Baserat på den tidigare forskning fann vi att det var tre stycken orsaker som låg som 

bakgrund till att dubbeldokumentation existerar inom vården. Vi anser att dessa orsaker 

kan svara på forskningsfrågan. Det tre orsakerna är bristande systemintegration, 

vårdstruktur och integritetslagar. 

 

2.1 Bristande systemintegration 

Lind (2007) menar att IT-stödet inom vården inte stödjer informationsutbyte mellan 

patienter och vårdgivare. Hon nämner även att IT-stödet var en av orsakerna till ökad 

dubbeldokumentation. Hon nämner också att det inte uppfyllde kraven på en enhetlig 

informationsstruktur. 

 

Under de senaste decennierna har sjukvården lagt stora resurser på att digitalisera 

patientjournalen. Dessvärre har varken särskilt stor tanke eller tid fokuserats på att 

integrera de digitala patientsystem som finns. Vårdverksamheter har därför blivit 

lidande av detta då det har blivit väldigt dyrt och komplicerat för vårdpersonal att utbyta 

data. Standardisering av data skulle därför vara en väl investerad lösning (Krakau, 

Ståhlberg, Akner & Lindén, 2008, 29 januari). 

 

I artikeln “Efterlyses: kompatibla IT-system-och det nu!” beskrivs det hur systemen 

skapar frustration hos personalen och blir ett arbetsproblem. Hon beskriver hur 

otymplig arbetssituationen är för de anställda. Flertal inloggningar behövs för att föra 

in samma information. Fokus har endast lagts på att digitalisera patientjournalen. Det 

finns fortfarande en stor brist på integration mellan de olika systemen (Spak, 2015, 15 

september). 
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Under en fallstudie av vårdsystem uppmärksammade forskarna hur vårdpersonal 

behöver mata in information på flera olika platser i olika system. Detta resulterade i att 

personen som matade in informationen förlorade överblicken av patientens problem. 

Forskarna i undersökningen menar på att för mycket hjärnaktivitet lades på att mata in 

information i komplexa system. Vårdpersonalens patienthantering blev i sin tur 

lidande. Fragmentering av data i informationssystem resulterade även i att majoriteten 

av vårdpersonalen ansåg att deras arbete blev lidande då inte kunde skapa sig en god 

överblick av patientfallet (Berg & Coriera, 2004). 

 

2005 gjordes en undersökning i USA med syfte att undersöka värdet av 

informationsutbyte genom informationssystem i vården. En av de upptäckter som 

gjordes var att bristande integration mellan informationssystem är väldigt kostsamt. 

En förbättrad integrering mellan olika avdelningar och verksamheter inom vården 

reducerar redundans. Smidigare tillvägagångssätt för att utbyta information resulterar 

även i tidsbesparande och lägre kostnader. Integrering av informationssystem och 

verksamheter förbättrar även informationshanteringen. Genom att standardisera data 

minskar antalet transaktioner för informationssystemen. Ett mindre antal transaktioner 

gör informationssystem effektivare och minskar även användningen av bandbredd 

(Walker, Pan, Johnston, Adler-Milstein, Bates & Middleton, 2005). 

 

Socialdepartementet (2008, prop. 2007/08:126 s. 89) uppmärksammar att en mer 

integrerad systemstruktur skulle resultera i positiva följder. En mer standardiserad 

informationsstruktur skulle effektivisera informationsutbyte mellan olika 

vårdnadshavares IT-system. I dagsläget finns det inget krav för vårdnadshavare att följa 

en specifik standard för informationssystem som hanterar journal. 

 

2.1.2 Systemintegration 

 

Integration av informationssystem innebär bland annat en standardisering av data och 

datastrukturer. Integration av informationssystem innebär att data har samma innebörd 
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och användbarhet för användare på olika avdelningar. Systemintegration gör 

databasstrukturer likadan och även kompatibla med varandra inom hela verksamheten 

(Goodhue, 1992). 

 

För att integration mellan informationssystem ska vara genomförbart krävs det att 

format och den information som ska utbytas är standardiserad. Ett stort arbetsmoment 

är också att skapa en heterogen IT-struktur. Det innebär att hårdvara, operativsystem, 

databashanterare, programmeringsspråk och mellanprogramvara bör vara den samma 

för alla informationssystem genomgående för hela verksamheten (Willhelm, 2000). 

 

Suter (2009) har definierat tio principer av hur man framgångsrikt integrerar 

vårdsystem. Nedan presenteras principerna. 

 

• Omfattande tjänster över hela vården: Samtliga vårdtjänster bör inkluderas i 

integrationen.  

• Patientfokus: Verksamheter som misslyckas med att sätta patienten i fokus av 

integration löper större sannolikhet att misslyckas. 

• Geografisk översikt och förstärkning: Integrerade vårdsystem bör ge 

maximerad tillgänglig för patientinformation genomgående för hela 

vårdverksamheten. På så sätt kan man hålla nere dubbeldokumentation. 

• Standardisering av levererad vård genom yrkesöverskridande lag: All 

vårdpersonal arbetar mot ett gemensamt mål. 

• Prestationshantering: Analysera och mät verksamhetens prestation. 

• Informationssystem: Det är viktigt att information finns tillgänglig i 

vårdsystemen. 

• Verksamhetens kultur och ledarskap: Verksamhetskultur och ledarskapets 

vision bör vara gemensam för vårdpersonal och de som leder verksamheten. 

• Läkarnas integration: Läkare bör involveras i integrationen. 

• Styrningsstruktur: En enhetlig styrningsstrutkur inom verksamheten underlättar 

integreringen. 

• Finanshantering: Integration av vårdsystem tenderar att kosta mer än förväntat. 
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2.2 Vårdstruktur  

Tillvägagångssättet för hur dokumentation sker idag är en bidragande faktor till hur 

och varför dubbeldokumentation uppkommer. Idag dokumenteras utförligt allt som 

händer och görs med patienten. Det görs för att det inte ska uppstå något tvivel om vad 

som gjorts med patienten och vilka behandlingar patienten genomgått. Ibland sker det 

att man till och med kopierar föregående notiser för att inget nytt har gjorts. Att arbeta 

på det här sättet är ineffektivt då mycket av arbetet är rutin och man enkelt skulle få 

ner mängden dubbeldokumentation genom ett fokusskifte. Fokusskiftet innebär att man 

flyttar fokus från att dokumentera allt som görs till att bli mer effektiva och endast 

dokumentera när något utförts eller ändras. Ett annat alternativ vore att förbättra 

tekniken. Istället för skriva ner det man gjort finns det förvalda alternativ för 

rutinärenden där man enkelt kan välja det man åtgärdat. Ett exempel på detta vore 

“scrollista” där man kan bocka för det man gjort (Almgren, 2013). 

 

Fragmenterad sjukvård innebär att patienter behöver besöka flera olika specialister och 

experter för att få hjälp. Det innebär också att vårdpersonal arbetar i fragmenterade 

informationssystem. Fragmenterade informationssystem kombinerat med 

fragmenterade vårdverksamheter bidrar till sämre kvalité av sjukvården. Integration av 

informationssystem medför ett flertal positiva aspekter inom vården. Patienter som 

behandlas av vårdverksamheter med integrerade vårdsystem behandlas generellt bättre. 

Integrerade informationssystem bidrar även till en ökad kontinuitet av vård 

(Pinsonneault, Addas, Qian, Dakshinamoorthy & Tamblyn, 2017).   

 

2.3 Lagar 

Nedan presenteras lagar som styr och påverkar informationsdelning inom vården, samt 

hur journaler hanteras.  

 

Lauridsen & Lundqvist (2008) menar att de viktigaste författningarna som styr vad 

patientjournalen ska innehålla presenteras nedan. Vilka som är skyldiga att 

dokumentera samt vilka som får ha tillgång till informationen i journaler är: 
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• Patientdatalagen, PDL (SFS 2008:355)  

• Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 

• Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS (SFS 1998:531)  

• Personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204)  

• Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 

• Sekretesslagen (SFS 1980:100) 

2009 bytes sekretesslagen ut mot Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 

Patientjournal ska utan undantag föras vid vård av patienter enligt 3 kap. 1 § PDL. Det 

betyder att det inte behövs något samtycke för att föra patientjournaler. Man införde 

detta av patientsäkerhetsskäl. Att man dokumenterar uppgifter om patienten anses vara 

avgörande för att kunna ge patienten en god och säker vård. I och med kravet på 

journalföring behövs inte patientens samtycke. Det gäller både om journalen är i 

pappersform eller elektroniskt format. Anledningen till varför man inte behöver 

samtycke för att lagra journaler elektroniskt är för att det ansågs behöva två parallella 

journalsystem, de som gett samtycke och de som inte gett samtycke. En sådan lösning 

med dubbelregistrering skulle kunna få återverkningar både på den arbetsmässiga och 

den finansiella situationen för vårdgivare (Sandén, 2012). 

 

När man pratar om offentlig hälso- och sjukvård utgör en journalhandling en allmän 

handling som varje människa har rätt att ta del av. Vilket stöds i 2 kap. 1 § 

tryckfrihetsförordningen, dock får inte sekretessen utgöra ett hinder. Även utländska 

medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Med tillkomsten av 

tryckfrihetsförordningen framhöll lagstiftaren rätten att ta del av allmän handling. De 

avsåg inte tillhandahållandet av handlingar myndigheter emellan, det gäller statliga och 

kommunala. Att en journal är en allmän handling innebär inte att den är offentlig. En 

journal får dvs. inte lämnas ut till vem som helst. Hälso- och sjukvårdssekretessen 25 

kap. 1§ OSL innebär att journalen inte får lämnas ut (Sandén, 2012). 

 

I privat hälso- och sjukvård är en journalhandling inte en allmän handling. Det finns 

därför inget krav på att privata aktörer ska lämna ut uppgifter. I 8 kap. 2 § första stycket 
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PDL säkerställs de att en patient och dess närstående har en rätt att ta del av 

journalhandlingar. Att dessa personer har lagstadgad rätt att ta del av patientjournal 

innebär inte nödvändigtvis att journalen också får lämnas ut. Eftersom bestämmelserna 

om personalens tystnadsplikt i 6 kap. 12–13 och 16 § i Patientsäkerhetslagen kan strida 

mot ett utlämnande (Sandén, 2012). 

 

Personuppgiftslagen har som syfte att skydda människor mot att ens personliga 

integritet kränks när personuppgifterna behandlas. Det finns regler i 

personuppgiftslagen om hur personuppgifter får behandlas. Det bygger till stor del på 

samtycke och att man informerar den registrerade (Sandén, 2012). 

 

Inom den offentliga hälso- och sjukvården har patienter en rätt att förfoga över sitt 

integritetsskydd. Enligt 12 kap. 2§ första stycket OSL kan en patient helt eller delvis 

häva den sekretess som gäller till skydd för denne, om inte annat anges i lag. Det 

betyder att en patient kan bryta den sekretess som finns. Patienten kan samtycka att 

uppgifter om denna lämnas ut till både en annan enskild person eller till en annan 

myndighet. Det är i regel personen i fråga som kan ge samtycke. En patient kan dock 

på grund av låg ålder, sjukdom eller annan orsak vara oförmögen att fatta egna rättsliga 

beslut. Vilket anses vara ett hinder för att patienten ska kunna ge ett 

samtyckesutlåtande. Om en patient är underårig bedöms den sakna rättslig förmåga, Då 

är det som huvudregel vårdnadshavaren som samtycker till att uppgifter lämnas ut 

rörande barnet. Detta berörs av bestämmelser i 6 kap. 11§ föräldrabalken om 

vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges 

personliga angelägenheter. Till exempel den underåriges personliga integritet. Någon 

fast ålder för när beslutet övergår till personen i fråga finns inte. Men trovärdigheten 

stiger med åldern (Sandén, 2012). 

 

I 25 kap. 13§ OSL finns en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att en vuxen 

patient till följd av sjukdom eller annan orsak inte kan lämna samtycke till att uppgifter 

lämnas ut. Det hindrar inte sekretessen av de uppgifter som krävs för att ge patienten 

den nödvändiga vård och omsorg som behövs. Den kan då lämnas ut till en annan 
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offentlig vårdgivare, socialtjänsten, en privat vårdgivare eller annan privat verksamhet 

på socialtjänstens område (Sandén, 2012). 

 

Om en patient inte är kapabel till att ge samtycke kan menprövning utföras av hälso- 

och sjukvårdspersonal. Vid menprövning säkerställs det att personuppgifter som röjs 

ej kan komma till skada för patienten eller dess anhöriga (Björkman & D’este, 2012). 

 

”Vid direktåtkomst skapas ingen kopia av informationen hos mottagaren. Termen 

direktåtkomst används i patientdatalagen (2008:355) för att beskriva elektronisk 

uppgiftslämning där den som är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka 

uppgifter som mottagaren vid ett visst tillfälle tar del av, så kallad automatiserad 

tillgång, och där mottagaren inte kan påverka innehållet i det informationssystem eller 

register som informationen lämnas ut från. Mottagaren kan alltså ta del av innehållet i 

till exempel en elektronisk handling men inte ändra i den eller lägga till ny information” 

(prop. 2007/08:126 s. 105 ff.). 

 

Patientdatalagens § 7 säger följande “varje journalhandling skall hanteras och förvaras 

så, att obehöriga inte får tillgång till den”. Detta hämmar i sin tur informationsdelning 

mellan vårdverksamheter olika avdelningar (Socialstyrelsen, SOSFS 1993:20). 

 

Patientdatalagen 3 kap. 1 § kräver också att alla patienter som vårdas ska dokumenteras 

och registreras. Anledningen till detta är för att försäkra att patienten får god och säker 

vård. Eftersom all patienthistorik måste registreras kan de i vissa fall resultera i att 

identisk information om patienten sparas i två olika informationssystem 

(Socialdepartementet, 1984/85:189). 

 

För att patientuppgifter ska kunna delas mellan vårdverksamheter krävs godkännande 

från patienten i fråga. Om inte detta är möjligt görs en menprövning. Utbyte av 

patientinformation kräver också en vårdrelation. Personal som arbetar direkt eller med 

något som relaterar till patienten har rätt till att ta del av uppgifterna. Restriktioner som 
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dessa gör informationsutbyte väldigt otympligt (Socialdepartementet, 2008, prop. 

2007/08:126). 

 

2.3.1 Patientdatalagen 

 

Patientdatalagen trädde i kraft 2008 och ersatte då vårdregisterlagen och 

patientjournallagen. Lagen reglerar bland annat: 

● Sammanhållen journalföring, vilket innebär möjligheten för flera vårdgivare att 

ge och få direktåtkomst till journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagens 

krav. 

● Inre sekretess, som är en reglering som innebär att den som behöver tillgång till 

uppgifter inom sitt arbete inom hälso- och sjukvård ska få ta del av 

patientuppgifter. Det finns dock ett lagkrav på behörighetstilldelning och 

åtkomstkontroll. 

● Patienten har rätt att få sina uppgifter spärrade i journalsystem. Det gäller även 

sammanhållen journalföring. 

● Vårdgivare har möjlighet att ge patienten direktåtkomst till vårddokumentation 

och loggar  

(https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/). 

Sammanhållen journalföring innebär att man kan ge andra vårdgivare åtkomst till 

personuppgifter under vissa förutsättningar. Man kan beskriva sammanhållen 

journalföring i två steg. 

1. Innan man gör patientuppgifter tillgängliga för andra vårdgivare ska patienten 

informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Man ska ge patienten 

information om att man kan motsätta sig att uppgifterna görs tillgängliga för 

andra vårdgivare och att man har rätt att få sina uppgifter spärrade.  

2. För att man som vårdgivare ska få ta del av uppgifter andra vårdnadshavare 

finns det ett krav på att man: 

a. Uppgifter som rör en patient ska ha en koppling till vårdenheten 

b. Uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller 

behandla sjukdomar och skador inom hälso-sjukvård 
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c. Patienten ska samtycka till det  

(https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/sammanhallen-

journalforing/). 

 

2.4 Dubbeldokumentation 

 

Dubbeldokumentation är ett växande problem för sjukhus. Orsaken till att 

dubbeldokumentation uppstår är att patientinformation sparas ned mer än en gång 

(Hansard, 2014). 

 

Enligt en undersökning som Lauridsen & Lundqvist gjorde 2008 på ett länsdelssjukhus 

i Sverige visade de sig att 15 % av innehållet i omvårdnadsdokumentationen också 

fanns dokumenterad på annan plats i journalen, en eller flera gånger. 

Omvårdnadsanamnes innehåll var 43 % dubbeldokumenterat. 41 % av innehållet i 

omvårdnadsepikrisen var dokumenterat i annan professions epikris. Undersökningen 

visade också att det förekom mer dubbeldokumentation mellan sjuksköterska och 

läkare än mellan sjuksköterska och arbetsterapeut/sjukgymnast.  

 

Undersökningen visar att dubbeldokumentation är ett problem som måste tas på allvar 

och är något som stör det vardagliga arbetet. Lauridsen & Lundqvist (2008) 

sammanfattar sin definition av dubbeldokumentation som att problemet är dels det 

onödiga dubbelarbetet som avses och den ökade informationsmängd som försvårar att 

viktig information lätt kan hittas.  

 

Abeer, Forough & Ladan (2005) gjorde en studie på Mölndals sjukhus. I deras studie 

kom man fram till att vårdpersonalen upplever dubbeldokumentationen i 

patientjournalen som ett problem. De beskriver att det finns en oklarhet för personalen 

om vem som ska skriva vad. De beskriver också ett gemensamt patientjournalsystem 

som en eventuell lösning. 
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Almgren (2013) gjorde en undersökning om varför dubbeldokumentation uppstod på 

Landstinget i Östergötland. En möjlig orsak han kom fram till då var hur personalen 

inte visste vilka som hade skyldighet att dokumentera vad i patientjournalen. Det han 

däremot inte kom fram till var varför det fanns en okunskap om detta.  

 

Almgren (2013) beskriver möjliga orsaker till dubbeldokumentation i sitt arbete. Det 

han kom fram till är följande: Ovisshet vem som äger anteckningen. Det Almgren 

menar med detta är att det inte finns nog tydliga riktlinjer vem som bär ansvaret för 

dokumentationen. Det resulterar i sin tur i att personer som inte bär ansvaret för 

dokumentering utför dokumenteringen ändå. Flertal personer dokumenterar då samma 

information i onödan. Almgren nämner ett exempel där en sjuksköterska rådgör med 

en läkare och åtgärden dokumenteras sedan av båda parter. Ett annat exempel kan vara 

dröjande dokumentation, det innebär att en läkare går in i journalen och letar efter 

specifika anteckningar men på grund av sjuksköterskornas höga belastning har de inte 

hunnit anteckna. Läkaren skriver då en anteckning som sedan blir dubbeldokumenterat 

när sjuksköterskan går tillbaka och dokumenterar.  

 

2.5 Datakvalitet 

Hart & Kou (2017) påvisar i en fallstudie att datakvalitet för patientdata går att mätas. 

Genom att undersöka validitet, exakthet, fullständighet, relevans, aktualitet, 

tillgänglighet, jämförbarhet, konsekventhet, duplicering, integritet och 

överensstämmelse kunde de fastställa kvaliteten av data. 

 

Mjukvaruföretaget Island Health upptäckte att datakvalitet inte endast är en 

angelägenhet för direkt patientvård utan även för ledningen av verksamheten. 

Organisationer som värderar eller prioriterar att använda sin data som en tillgång bör 

undersöka och mäta dess kvalitet. Inom vården har patientdata direkt påverkan på 

vården som ges till patienten (Hart & Kuo, 2017).  
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2.6 Informationssystem i vården 

Aday (2004) menar i sin bok Evaluating the Healthcare System: Effectiveness, 

Efficiency, and Equity, att ett Health information systems (HIS) skulle leda ett sjukhus 

till ökad verkställighetsförmåga, effektivitet och resultat.  Med verkställighetsförmåga 

menar hon fördelarna som produceras av vården, vilket mäts av förbättringar i 

människors hälsa. Effektivitet förklaras som att sjukvården ses som en producent 

fokuserad på produktionseffektivitet. Med resultat menas hur man ska hantera rättvisa 

och effektivitet och få dem att samverka.  

2017 släppte White, Nagle och Hannah en artikel där man menar att Kanada måste, för 

att ta nästa steg i utvecklingen, gå vidare med en standardiserad datastruktur. Man 

skriver att under de senaste 20 åren har Kanadas sjukvård fokuserat på att utveckla 

elektroniska informationssystem. Men man har inte tagit i beaktning att dessa ska vara 

integrerade med varandra. Vill man ta nästa steg måste man utveckla systemen så det 

är integrerade mot varandra, över hela landet. Man menar att en sådan strategi skulle 

kunna tillhandahålla ett ramverk för utvärderingen av kvaliteten och datahanteringen, 

främja säkerheten av kvalitativ patientvård, bidra till ökade vårdkunskaper bland 

vårdpersonal samt stödja vårdsystemen. 

2.7 Effektivitet 

I en studie som gjordes på mer än 300 ålderdomshem i staten New York undersökte 

man informationssystemens påverkan på verksamheten. Det man undersökte mer 

specifikt var hur effektivitet och produktivitet påverkar det vardagliga arbetet för 

vårdpersonal. Den data man valde att undersöka var prestation, kostnad samt patienters 

hälsotillstånd. Det resultat som framkom från studien var att implementation av 

informationssystem i vården ökade produktiviteten med 1 % och effektiviteten med 3 

% (Hitt & Tambe, 2016).  

 

I en undersökning från 2017, undersökte man säkerhetsrisker vid bristande 

systemintegration inom sjukvården. Man kom fram till att flera fristående system hade 

en begränsande effekt när informationsutbyte skulle ske mellan sjukhusen. Personalen 
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hade svårare att komma åt rätt information. Personalen var också tvungen att göra flera 

inloggningar för att få åtkomst till systemen. Detta leder till ineffektivitet. 

Man såg även att begränsad informationsdelning ledde till minskad effektivitet, ökad 

arbetsbelastning, minskade vårdaktivitet. Allt det här resulterade i minskad vårdtid för 

patienten (Cresswell, Mozaffar, Lee, Williams, Sheikh, 2017). 

 

2.8 Dataintegritet 

Personuppgiftslagen har för avsikt att skydda den enskildes personliga integritet. Detta 

genom att i möjligaste utsträckning begränsa möjligheterna för obehöriga intrång vid 

anskaffande, användande och utnyttjande av registrerade personuppgifter (Sandén, 

2012). 

Patientdatalagen har som ett av sina syften enligt 1 kap 2§ att personuppgifter ska 

utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerade integritet inte kränks 

(Sandén, 2012). 

2.9 Elektronisk patientjournal 

Elektroniska patientjournaler (EPJ) är ett kommunikations och informationsverktyg för 

omvårdnadsdokumentation. EPJ ska förse information med tidsangivelse, kunna koda 

data och underlätta för forskning. EPJ ska öka informationstillgängligheten genom att 

flera får tillgång till informationen samtidigt, när som helst dygnet runt (Kristoffersen, 

Nortuedt & Skaug, 2006). 

 

Användandet av elektroniska patientjournaler ökar stadigt med tiden.  Elektroniska 

patientjournaler är ett betydande medel för att höja effektiviteten och kvaliteten av 

sjukvård. Elektroniska patientjournaler har en potential att förbättra patientsäkerheten, 

patientnöjdheten och effektivisera organisationen och därmed förbättra sjukvården för 

patienter (Otieno, Toyama, Asonuma, Kanai-Pak & Naitoh, 2007) 

 

Beckerman (2005) menar att studier visar att dokumentation blir mer korrekt och tydlig 

om man använder sig av elektroniska patientjournal i förhållande till pappersjournal.  
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2.10 Sammanfattning av litteratur 

 Målet med studien är att förklara varför och hur dubbeldokumentation uppstår inom 

vården, mer specifikt inom Region Gävleborg. Den litteratur som samlats in pekar på 

att det finns flera olika orsaker till att dubbeldokumentation existerar. Det orsaker 

som pekas ut som bakgrund till att dubbeldokumentation existerar är dåligt 

integrerade informationssystem, integritetslagar och vårdstruktur.  Det är därför 

intressant att förstå att tidigare forskning pekar på att få resurser har lagts på att 

integrera vårdsystem inom svensk sjukvård (Krakau, Ståhlberg, Akner & Lindén, 

2008, 29 januari). Tidigare forskning pekar även på att otillräcklig integration av 

informationssystem resulterar i att mycket tidsresurser spenderas på dokumentering 

(Walker, Pan, Johnston, Adler-Milstein, Bates & Middleton, 2005). Som nämnt hade 

även vårdstrukturen en påverkan på mängden dubbeldokumentation inom svensk 

sjukvård. Tillvägagångsättet hur dokumentering sker inom svensk sjukvård bör 

ändras. Idag dokumenteras allt som relaterar till patienten, även dokumentering som 

kan anses vara onödig (Almgren 2013). Lagar påverkar också hur dokumentering 

utförs inom vården. Enligt lag behövs inte samtycke från patient för att lagra 

patientens information i journalsystem (Sandén, 2012). Dubbeldokumentation är 

sedan tidigare ett uppmärksammat problem för sjukhus (Hansard, 2014). 

Dubbeldokumentation medför ett onödigt dubbelarbete för vårdpersonal (Lauridsen 

& Lundqvist, 2008).  
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3. Metod 

I metodkapitlet förklaras tillvägagångssättet för rapporten. Hur val av metod grundades, 

samt datainsamling, reliabilitet och analysering av data kommer förklaras. 

3.1 Val av metod 

 

I samarbete med Tieto gick vår undersökning ut på att skapa en förståelse för hur och 

varför dubbeldokumentation uppstår. Vi började med att samla på oss information som 

relaterar till ämnet dubbeldokumentation. Genom vetenskapliga artiklar och litteratur 

skapade vi oss en teoretisk grund. Terminologi och sökord som användes i olika 

databaser var duplication, healthcare, dubbeldokumentation. I början av vår 

litteraturinsamling fann vi inte mycket forskning som relaterade till forskningsfrågan.  

 

Efter konsultation med handledare på universitet i samband med att metodval 

bestämdes förenklades insamlingen av litteratur. Exempel på sökord som användes 

efter konsultation var data integrity, data quality, ehealth och case study. Sökningar 

gjordes med hjälp av databaserna LTU Diva Portal och Google scholar.  

 

Den litteratur som användes i teoridelen granskades. Litteratur som inte ansågs vara 

relevant sorterades ut. En kritisk granskning av källor och bakgrund gjordes på den 

litteratur som inkluderades. Som tidigare nämnts utfördes sökningar på nyckelord som 

resulterade i få träffar i de olika databaserna. Antalet träffar ökades efter att vi 

korrigerade nyckelorden. Mer relevant litteratur upptäcktes när vi valde att göra 

sökningar på svenska. De svenska artiklar som fanns relaterade till problemet på ett 

djupare plan. All relevant litteratur som funnits tillgänglig i de databaser som använts 

har inkluderats i studien.  

 

Genom att bekanta oss med tidigare dylika fallstudier inom vården kunde relevant teori 

utvecklas. Teori hitt 

resultat. När vi hade erövrat en grundläggande förståelse av dubbeldokumentation och 

dess innebörd inom vården, valde vi att börja bekanta oss med Lifecare. Genom möten 
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med medarbetare på Tieto Luleå presenterades systemets funktioner. Detta gav oss 

goda insikter av hur datainsamlingen bör struktureras.  

 

Fallstudier är att föredra när syftet med studien är att förstå hur dagsläget ser ut och 

varför det ser ut som det gör. Det finns olika typer av fallstudier som är utformade för 

olika syften. De olika typerna av fallstudier är explorativ, förklarande och deskriptiv. 

Den typ av fallstudie vi valde att utföra en explorativ fallstudie där fokus ligger på att 

beskriva ett fall. Många är skeptiska till användning av fallstudiemetodiken för att 

utföra hel studie. Idag anser många att fallstudie metoden endast kan användas i början 

av en undersökning för att lägga en grund. Yin (2006) anser dock att 

fallstudiemetodiken kan användas som metodval för en genomgående undersökning. 

Det är dock viktigt att fallstudiens grundliga ramverk uppfylls, från att studiens teori 

utvecklas till data samlats in och resultat presenteras. Ett av dessa kriterier är att de 

personer som genomför fallstudien rapporterar rön och belägg på ett öppet och 

hederligt sätt. Det är även viktigt att vara noggrann med hur man vetenskapligt 

generaliserar studien. Det man måste tänka på är att målet med fallstudier är att 

utveckla och generalisera teorier och inte beskriva frekvenser (Yin, 2006). 

 

3.2 Selektion 

De personer som intervjuades är personal som arbetar med systemförvaltning på 

organisationen Region Gävleborg. Avdelningen består av 120 anställda varav vi 

intervjuade två. Anledningen till att dessa personer valdes beror på att vi ansåg dessa 

besitta en god insikt i hur dubbeldokumentation uppstår i vårdverksamheten. Vi 

bekräftade personernas förkunskap om fenomenet då de själva uppmärksammade 

dubbeldokumentation som ett problem.  En av de personer som intervjuades har lång 

erfarenhet av att förvalta informationssystemen som används inom Region Gävleborg. 

Vi fann denna informant passande för undersökningen eftersom denna person innehar 

god kompetens och insikt i system, vårdprocess och verksamhet. Den andra personen 

som intervjuades från Region Gävleborg arbetar som systemadministratör. Genom att 
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intervjua flera personer med liknande kompetens kunde vi bekräfta att den data vi 

samlar in stämmer.  

 

Vi intervjuade även en person från mjukvaruföretaget Tieto. Den person som vi valde 

att intervjua arbetar som mjukvaruutvecklare. Personen arbetar direkt med att utveckla 

informationssystemet Lifecare. Ett system som används av vårdpersonal inom Region 

Gävleborg. Vi anser att perspektiv från utvecklare och leverantör av system var 

relevant för studien. Genom att inkludera utvecklare täcker vi både förvaltare och 

leverantör av informationssystem. Vi anser att de är viktigt att förstå utvecklarens åsikt 

och perspektiv på dubbeldokumentation. 

3.3 Datainsamling 

Kvalitativa data samlades in från flera olika datakällor. Anledning till att flera 

datakällor används är för att de kompletterar varandra väl. I kvalitativt bra fallstudier 

använder man sig ofta av så många olika datakällor som möjligt (Yin, 2006).  

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuer anses vara en god informationskälla vid fallstudier som inkluderar 

människor. Intervjuer är ett bra datainsamlingsverktyg eftersom det blir lätt att fånga 

olika infallsvinklar och perspektiv. Intervjuer kan också ge kortversioner om hur något 

ser ut eller fungerar. Vi valde att utforma öppna frågor där vi ville uppmuntra personen 

som intervjuades att beskriva hur saker och ting ser ut i dagsläget i verksamheten. Vi 

anser också att personliga åsikter rörande situationen är relevant information som kan 

bidra till att svara på forskningsfrågan. Öppna frågor uppmuntrar till diskussion mellan 

personen som intervjuar och intervjuobjektet vilket ofta resulterar i att en tydligare bild 

presenteras. Bra intervjufrågor kännetecknas genom att intervjuaren säger väldigt lite 

under intervjun (Yin, 2006). 

Syftet med intervjun var att skapa en bättre beskrivande bild av hur situationen ser ut. 

Många som designar intervjufrågor gör ofta misstaget att fråga vad eller varför frågor. 

Med vad-frågor missar forskaren ofta kritiskt information om bakgrunden till varför 

situationen eller objektet ser ut som det gör. Varför-frågor kan uppfattas som 

provocerande eller anklagande från den intervjuades perspektiv. Vi valde därför att 
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utforma våra frågor som hur-frågor. Hur-frågor är att föredra då de uppmuntrar öppna 

svar (Yin, 2006). 

 

Vi valde att kategorisera intervjufrågorna i fem olika kategorier. Den första kategorin 

bestod av beskrivande frågor. Dessa frågor ställdes i början av intervjun och fungerade 

som en isbrytare för att skapa en avslappnad intervjumiljö. Den andra kategorin av 

frågor som ställdes var kontextuella frågor. Syftet med dessa frågor var att skapa en 

förståelse av situationen från informanternas perspektiv. Den tredje kategorin byggde 

på åsiktsriktade frågor. De användes för att skapa en uppfattning av om hur 

informanterna ser på situationen utifrån dennes personliga åsikter. Efter det valde vi att 

inkludera konstruktiva frågor. Målet med denna typ av frågor var att förstå om 

situationen behöver förändras och i så fall hur. Vi valde sedan att avsluta intervjun med 

kontroversiella frågor. Här undersökte vi mer känsliga problem och aspekter. 

Kontroversiella frågor inkluderades för att skapa en intervjumiljö av öppen karaktär. 

För att skapa denna typ av intervju är de viktigt att fråga intervjuobjektet om både fakta 

och åsikter (Yin, 2006). 

 

Dokumentation har ofta hög relevans för studier som dessa och är således en viktig 

datakälla. Dokument kan anta olika former. Exempel på dessa är brev, mötesprotokoll, 

och administrativa dokument. Olika typer av dokument kan bidra som empiriskt 

underlag för att svara på forskningsfrågan. Det är viktigt att personen som granskar 

dokumenten är uppmärksam på eventuella skevheter. Försiktighet bör iakttas inför 

användandet av dokument som källa då de inte får uppfattas som något som faktiskt 

ägt rum. Under fallstudien användes dokument för att styrka data som insamlats från 

andra källor. Ibland kan dokumenten vara motsägelsefulla gentemot verkligheten eller 

andra datakällor. Det är då viktigt att undersöka djupare vad som är sanningsenligt 

(Yin, 2006). 

De dokument som vi använde oss av är en beskrivning av arkitekturen för Tietos 

applikation Lifecare. Vi är medvetna att samma struktur inte gäller för samtliga 

informationssystem. Vi anser dock att datakällan var till god hjälp för att svara på 

frågeställningen. 
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3.3.2 Direkta observationer  

Studien är huvudsakligen en fallstudie på Region Gävleborgs IT-avdelning. En 

fallstudie möjliggör att direkta observationer av verkligheten kan utföras. Direkta 

observationer utfördes på de informationssystem som förvaltas av IT-avdelningen. 

Fältstudien som tidigare nämnts inkluderar intervjuer, vi ansåg därför att det var mest 

passande att utföra informella observationer. Informella observationer anses vara mer 

passande när intervjuer också används som datakälla då de blir lättare kombinera 

tillvägagångssätten under en mindre formell miljö. Observationerna utfördes av två 

stycken personer. Multipla observatörer ökar reliabiliteten för studien (Yin, 2006). 

 

Observationerna bestod av demonstrering i testmiljö. Mer specifikt hur vårdpersonal 

arbetar i informationssystemen demonstrerades. Enskilda fall när identisk data matas 

in flera än en gång åskådliggjordes. Anledningen till att direkta observationer gjordes 

var för att skapa en bättre bild av hur dubbeldokumentation uppstår. Med dessa 

observationer kunde vi även bekräfta att data som samlats in från andra källor stämmer. 

Dessvärre fick vi inte tillgång till de faktiska informationssystemen. Det beror på att 

majoriteten av den data som hanteras är konfidentiellt. Informationssystem som är i 

användning får därför endast användas av behörig vårdpersonal.  

 

De system som vi fick en inblick i var funktionssystemet ELVIS och journalsystemet 

Melior. Här visade systemförvaltare hur diagnoser registreras i de olika systemen. 

Under vårt besök på Region Gävleborg fick vi även chansen att se de formulär som 

vårdpersonal antecknar patientinformation i. Vi blev också visade hur dessa 

anteckningar matas in i journalsystemet Melior. Vi är medvetna att dessa utföranden 

endast var uppvisningar hur vårdpersonal utför dokumentering. Arbetssättet och 

utförande kan skilja sig i viss omfattning från verkligheten.    
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3.4 Reliabilitet 

För denna studie har målet varit att skapa och uppnå god reliabilitet. Reliabilitet baseras 

på att en annan forskare ska kunna genomföra studien med likadant tillvägagångssätt 

och komma fram till likadant resultat. Syftet med att kunna upprepa studien är att 

minimera eventuella skevheter och fel som uppstår under studien. Vi har därför lagt 

stor vikt på en genomgående transparens under utförandet av metoden (Yin, 2006). 

 

Ett annat sätt att öka reliabiliteten för studien är att inkludera flera olika datakällor. 

Olika typer av empiriska data gör det möjligt att bekräfta att den insamlade data 

stämmer med verkligheten. Multipla datakällor gör de också genomförbart att använda 

triangulering. Triangulering används för att avgöra avståndet till en viss punkt givet att 

man är medveten om de andra punkternas avstånd. Inom kvalitativa fallstudier innebär 

detta att man vill beskriva samma fenomen genom olika sorters datakällor. För att 

tillämpa båda dessa tillvägagångssätt i studien har vi valt att utöver intervjuer använda 

oss av direkta observationer som datakällor. Vi har också valt att inkludera relevanta 

dokument och arkivmaterial som datakälla (Jensen & Sandström, 2016). 

 

3.4.1 Intern validitet 

När slutsatser utifrån insamlade data dras är de viktigt att dessa slutsatser är hållbara. 

Under fallstudier dras slutsatser ett flertal gånger efter data har samlats in. Man bör 

alltid vara vaksam att dessa uppfyller de kriterier som utformats tidigare under studien. 

Kriterier som bör uppfyllas innan slutsatsen kan anses vara hållbar är: 

1. Har man tagit hänsyn till de förutbestämda orsakerna som ingår i 

forskningsdesignen? 

2. Är beläggen sanningsenliga och överensstämmer de med verkligheten? 

3. Är slutsatsen korrekt? 

En välutformad och konkret forskningsdesign skapar goda möjligheter att fastställa 

hållbara slutsatser. Tydliga analytiska tillvägagångssätt är tekniker som kan användas 

för att stärka den interna validiteten (Yin, 2006).  
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3.4.2 Extern validitet 

När resultat och slutsatser väl är fastslagna bör de testas om de skulle stämma överens 

med en liknande fallstudie. Ett exempel är att om de resultat vi fastställer från vår 

datainsamling på Gävle sjukhus stämmer överens med en liknande studie som gjort på 

ett annat sjukhus. Om de resultaten stämmer överens med varandra ökar den externa 

validiteten för fallstudien. Dessvärre har inte flertal studier utförts med liknande syfte 

så vi är begränsade till att undersöka styrkan på den interna validiteten (Yin, 2006).  

3.5 Analysering av data 

När data var insamlad från intervju med förvaltare och utvecklare applicerades följande 

steg för analys:  

Steg 1 - En fullständig replikering av intervjun skrevs ned i text. Därefter läste vi 

igenom intervjudokumentationen, första intryck antecknades. Dokumentet lästes sedan 

igenom ytterligare en gång men med mer noggrannhet. Anledningen till att vi bearbetar 

texten på detta sätt är för att försäkra oss om att ingen viktig information försummas 

(Bryman, 2016). 

 

Steg 2 - Efter att texten bearbetats märktes relevanta delar av texten. Delar som ansågs 

vara relevanta kan bestå av specifika nyckelord, fraser, meningar eller sektioner. Vi 

antecknade även åsikter, processer, koncept och annat som vi fann intressant eller 

relevant till studien. Kriterier för att någon del av texten ska anses vara relevant till 

studien är exempelvis att de repeteras flertal gånger i texten. Andra anledningar kan 

också vara intervjudeltagaren har uttryckt att det är viktigt eller att informationen är 

förvånande. Det kan också vara relevant till något som finns inkluderat i teorin för 

denna studie. Vi har valt att applicera ett mer öppet tillvägagångssätt under analysen 

av data. Vi har lagt stor vikt på att vara opartiska under analysen av data (Bryman, 

2016).  

 

Steg 3 - De delar som vi fann mest relevanta till studien valde vi att fortsätta arbeta 

med. De delar som inte bidrar till studien släpptes. Vi fick också möjligheten att 

utveckla nya relevanta delar genom att kombinera två olika delar. När de mest 
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intressanta delarna filtrerats, grupperades de under olika kategorier. Dessa kategorier 

kan också ses som teman. Kategorierna innehåller olika sorters information som 

processer, skillnader eller objekt. De var under denna fas som vi började 

konceptualisera den insamlade data (Bryman, 2016).  

 

Steg 4 - Vi valde sedan att namnge och indexera kategorierna utifrån hur relevanta de 

är till studien. Analys över hur kategorierna hänger samman med varandra utfördes.  

En beskrivning över hur de hänger samman utfördes också under detta steg. 

Kategorierna och deras anslutning till varandra är huvudresultatet av studien. De 

uppvisar den nya kunskapen om världen från informantens perspektiv (Bryman, 2016).  

 

Steg 5 - Under det femte steget gjordes en ytterligare granskning av kategorierna. Här 

bestämdes de om någon av kategorierna tillför mer till studien än någon annan 

(Bryman, 2016).  

 

Steg 6 - Resultaten som framkommit presenteras och hittas under rubriken resultat i 

rapporten. Här beskrivs kategorierna och deras anslutning till varandra (Bryman, 

2016). 

 

Den data i form av anteckningar som samlas in från de direkta observationerna kommer 

att sammanställas i gemensamt dokument. När dokumentet väl sammanställts kommer 

de granskas och sedan kommer en mindre sammanfattning göras av de viktigaste 

delarna.  
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4. Resultat 
 

I denna del av rapporten kommer resultatet att presenteras.  Huvudsyftet med detta 

resultat är besvara och beskriva hur och varför dubbeldokumentation uppstår. Mer 

specifikt är frågan som ska besvaras hur och varför fenomenet existerar inom svensk 

sjukvård.  Resultatet baseras på empirisk data som insamlats från intervjuer, dokument 

och direkta observationer. De informanter som deltagit i intervjuerna kommer att hållas 

anonyma för att bevara deras personliga integritet. En beskrivning av de observationer 

som utförts kommer att presenteras.  

 

Resultatet kommer att presenteras i en fråga-svar-struktur. Det innebär att ett antal 

frågor har utformats som relaterar till frågeställningen. Svaren kommer sedan att 

besvara den huvudsakliga frågeställningen. Frågorna kommer att besvaras utifrån tre 

stycken olika teman. De teman som valts, är baserade på de tre orsakerna som återfinns 

i teoridelen. Tematiseringen gör det lättare för läsaren att förstå och sammankoppla den 

teori som studien är baserad på. Anledningen till att den här strukturen valts beror på 

att den ansågs lätt att förstå att använda. De resultat som presenteras nedan kommer att 

sammanbindas med relevant teori.  Kapitlet avslutas med en redovisning av 

oförutsedda resultat som inte förväntades vid utförandet av undersökningen.  

 

Vi vill understryka att vi är medvetna om att en del upprepningar förekommer i 

resultatdelen. Anledning till detta är för att de olika förklaringarna korrelerar med 

varandra. Det finns inte endast en förklaring bakom orsakerna till varför och hur 

dubbeldokumentation uppstår.  

4.1 Bakgrund till dubbeldokumentation  

Frågeställning 1. Vad är bakgrunden till att dubbeldokumentation uppstått samt 

orsaken till att dubbeldokumentation kvarstår inom vården?   
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4.1.1 Bristande systemintegration 

En delad bild hos informanterna var att bristande systemintegration inom 

vårdverksamheten var en av orsakerna till dubbeldokumentation. Anledningarna till att 

integration och möjligheterna att utbyta data är så pass liten presenteras nedan.   

 

System implementerades efter behov. Vikt och fokus lades på att skapa funktionalitet 

för användarna. Aspekten av att integrerade system eventuellt kan vara lönsamt för 

verksamheten uppmärksammades inte. Effekten av att systemen implementerades 

vartefter blev att olika filtyper av data sparades ned. Icke standardiserad data försvårar 

möjligheten att utbyta information mellan informationssystemen.  

 

Svensk sjukvård var en av de organisationer i Sverige som var först med att använda 

sig av informationssystem. Det finns idag därför föråldrade system som fortfarande är 

i bruk. De systemen är väldigt svårhanterade och kompetens för utveckling samt 

administration är bristfällig. Systemen blir därför inkompatibla att förena med andra 

vårdsystem. Som nämnt ovan finns det olika system som fyller olika syften. Därmed 

blir gränssnitten för dessa system olika. Detta försvårar i sin tur förståelsen av vilken 

för hur informationen ska flyttas mellan applikationerna.  

 

“Totalt finns det i regionen över 600 system, så det kan finnas en viss 

dubbeldokumentation som vi inte har identifierat” - Medarbetare från region 

Gävleborg 

 

En av informanterna belyste även de fragmenterade tillstånd svensk sjukvård befinner 

sig i. En enad åsikt var att olika län och kommuner har olika behov. Det leder i sin tur 

till att de väljer att använda sig av olika IT-strukturer och system. Ett sådant 

tillvägagångssätt missgynnar möjligheter för integration.  
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4.1.2 Vårdprocesser och vårdstruktur  

Samtliga informanter beskrev den fragmenterade miljön som vårdverksamheter i 

Sverige befinner sig i. Informanternas uppfattning och åsikter om vårdprocesser och 

vårdens struktur i nuläget var enad. Informanter från region Gävleborg 

uppmärksammade problematiken som uppstod under upphandlingar. Ett exempel är en 

planerad upphandling mellan de tre största landstingen i Sverige. De landstingen som 

var involverade var Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Inköpets syfte var att 

skapa en mer standardiserad IT-miljö över de olika länens gränser.  

 

Systemförvaltare på region Gävleborg insisterade att implementation av ett mer 

övergripande system skulle medföra ett flertal förbättringar. Exempel på förbättringar 

är en mer standardiserad IT-struktur. En sådan revidering skulle förenkla möjligheten 

att dela information inom verksamheten. Effekten blir att dubbeldokumentation inom 

vården minskar drastiskt. Dessvärre slutfördes inte upphandlingen. Oenighet mellan de 

olika landstingen var den huvudsakliga anledningen till att inköpet inte genomfördes. 

 

Bakgrunden till att de olika länen inte kunde komma överens beror på två viktiga 

faktorer. Faktor nummer ett är att landstingens arbetssätt är olika. Det gör att deras IT-

behov ser annorlunda ut. En saknad symbios mellan Sveriges vårdverksamheter 

försvårar arbetet mot en enad IT-struktur. Faktor nummer två är de olika landstingens 

storlek. I regel har de större landstingen bättre resurser för att implementera mer 

omfattande IT-lösningar. Mindre landsting löper därför större risk att dra sig ur 

gemensamma mer omfattande upphandlingar. 

 

Under datainsamlingen belyste informanterna flera liknande upphandlingar som 

avbrutits. Mycket lite resurser läggs på att minska dubbeldokumentation. Utifrån 

intervjuer med systemförvaltare är detta ett identifierat problem inom vården. Men 

samtliga systemförvaltare menar att politiker och ledning blundar för problemet. 

Baserat på den data som samlats in under studien krävs det att dubbeldokumentation 

som problem tas på större allvar. 
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Informationsteknologins roll som verktyg inom vården tas inte på allvar. Det finns inte 

heller tydliga strukturer för hur nya informationssystem ska implementeras på bästa 

sätt. En förståelse av informationssystemens potential och möjligheter är bristfällig hos 

sjukhusen. Man väljer att lägga tid på andra saker som är mer akuta. Det saknas en 

helhetsbild av hur personalen kan bli mer effektiv med de rätta systemen. Från 

verksamhetens håll ansågs det inte nödvändigt att låta utvecklare komma och 

undersöka verksamheten. Det resulterar i att nya system som implementeras på 

sjukhuset saknar verksamhetsförankring. Sammanfattningsvis visar det att IT-

mognaden från ledningens håll håller en låg nivå.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.1.3 Integritetslagar   

Utifrån de olika informanternas uppfattning om lagstiftningen kunde en gemensam 

åsikt sammanfattas. Lagar var inget som påverka uppkomst av dubbeldokumentation. 

Informanter från systemförvaltning så väl som systemutveckling ansåg att dagens 

lagstiftning var essentiell. Orsaken till detta är att det är viktigt att värna om patientens 

integritet.  

 

När informanterna fick frågan om de ville ändra något i lagstiftningen för att minska 

på dubbeldokumentation blev svaret från alla informanter snarlikt. Lagstiftningen 

underlättar arbetet genom att konkret beskriva vad som får göras och inte göras. 

Informanterna belyser även hur de arbetsuppgifter som styrs av lagar och 

konfidentialitet kontinuerligt följs upp och utvärderas.  

 

Medarbetare på Region Gävleborg hanterar och administrerar stora mängder 

patientdata. Datainspektionen som i sammanhanget är en tredje part agerar som 

representant för patienterna. De kontrollerar hur data mellan informationssystemen 

överlämnas. Datainspektionen kräver att informationssystemens möjligheter att utbyta 

data med andra system är begränsad. Resultatet av detta blir att personal tvingas skriva 

in identiska data mer än en gång.  
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Systemutvecklare som arbetar med att utveckla informationssystem som används inom 

vården arbetar dagligen med tillämpning av lagen. Situationen är likartad med 

systemförvaltarens förhållningssätt till den svenska lagstiftningen. Systemutvecklare 

som arbetar med att utveckla vårdsystem kommer ofta i kontakt med konfidentiell data. 

Det finns därför strikta processer framtagna som beskriver hur utvecklaren måste gå 

tillväga. Utvecklaren är tvungen att uppvisa full transparens under sitt arbete. Detta 

sker genom ständig dokumentering och registrering i inloggningsregister.  

 

Den utvecklare som intervjuades beskrev hur en strikt och konkret lagstiftning 

simplifierar arbetet. Ett tydligt upprättat ramverk för hur informationsutbyte ska ske 

minskar risken för att lagar ska brytas. Ett exempel är hur Norge har valt att utforma 

en standard för hur information bör utbytas. I Sverige finns ingen sådan standard 

implementerad vilket får konsekvensen att olika IT-strukturer tas i bruk.  

 

4.2 Beskrivning av dubbeldokumentation 

Frågeställning 2. Hur uppstår dubbeldokumentation inom vården och hur påverkar 

den arbetet för vårdpersonal? 

 

4.2.1 Bristande systemintegration 

Under de direkta observationer som gjordes identifierades ett flertal fall av hur 

dubbeldokumentation uppstår. Under intervjuer beskrev även informanter exempel av 

dubbeldokumentation. Majoriteten av de exempel och fall som identifierades relaterade 

till informationssystem. Begränsade möjligheter att utbyta data mellan olika 

vårdsystem var en återkommande anledning till att onödig dokumentation utfördes. 

Nedan presenteras ett antal exempel som beskriver hur dubbeldokumentation uppstår. 

Gemensamt för alla exempel är att de situationer som beskrivs har en bakgrund i 

bristande systemintegration. 
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Exempel 1.   

Under processen när en patients diagnos ska registreras på Gävle sjukhus uppkommer 

dubbeldokumentation. När en läkare eller sjuksköterska fastställt patientens diagnos, 

dokumenteras detta så snart som möjligt. Dokumentering sker i vårdsystemet ELVIS. 

Det är ett av de flera olika funktionssystem som används på sjukhuset. Funktionssystem 

är individuella vårdsystem med olika funktioner. De funktionssystem som används 

varierar beroende på avdelning.  När vårdpersonal har dokumenterat patientens diagnos 

i funktionssystem måste en ytterligare dokumentation utföras. Den andra 

dokumenteringen av diagnosen utförs i journalsystemet Melior. Vårdpersonal tvingas 

skriva den fastställda diagnosen två gånger. Om patientens diagnos av någon anledning 

ändras eller komplementeras upprepas processen som beskrivits ovan.  

 

Orsaken till att vårdpersonal behöver skriva in likadan text beror mestadels på 

informationssystemet ELVIS. Funktionssystemet implementerades under tidigt 90-tal. 

De resurser som fanns tillgängliga för att utveckla informationssystem var mycket 

mindre under den tidseran. De föråldrade strukturer systemet besitter gör att integration 

till andra system blir väldigt komplicerad och nästan omöjlig att utföra.  

 

Exempel 2. 

Ett snarlikt exempel är hur vårdpersonal som arbetar vid Sunderbyn sjukhus 

administrerar patientinformation. Som beskrivet i teoridelen är informationssystemet 

Lifecare ett system som används inom vården. Syftet med systemet är underlätta 

utskrivningsprocessen för patient. 

 

När patient registreras görs alltid detta i journalsystemet VAS. För att möjliggöra 

administrering av patienten i Lifecare behöver följande göras: Vårdpersonal behöver 

återigen hämta korrekt patientinformation från journalsystemet för att sedan mata in 

samma information igen. 

 

En rad liknande fall dokumenterades under datainsamlingen. Ett mönster identifierades 

för hur dubbeldokumentation uppstår. I mönstret kunde man se att bristfällig 
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integration mellan funktionssystem och vårdsystem resulterar i dubbeldokumentation. 

Fall där dubbeldokumentation uppstod mellan två stycken funktionssystem 

identifierades inte. Den huvudsakliga anledningen till att typer av sådana fall inte 

identifierades beror på följande: Vårdpersonal arbetar i större utsträckning endast i ett 

funktionssystem parallellt med journalsystem. Funktionssystem innehar olika 

funktioner som fyller olika syften. Därför används oftast inte mer än de 

funktionssystem som är utformat för att täcka avdelningens behov. Vårdpersonal har 

därför inget behov av att använda multipla funktionssystem samtidigt.   

4.2.2 Vårdprocesser och vårdstruktur  

Informanterna som intervjuades besatt god förståelse för vårdprocesser på sjukhuset. 

En tydlig bild av hur vårdens struktur och arbetsprocesser inte var utformade till dagens 

teknik identifierades. En av systemförvaltarna beskrev till och med fall inom vården 

där trippeldokumentation uppstår. Nedan kommer ett antal exempel att presenteras som 

beskriver hur dubbeldokumentation uppkommer. Gemensamt för alla dessa fall är att 

de orsakas som en följd av vårdprocesser.  

 

Exempel 1. 

Inom Örebros landsting behöver vårdpersonal utföra dubbeldokumentation. 

Fenomenet uppstår när medborgare behöver ambulans.  Ambulanspersonal måste 

dokumentera patientens tillstånd omgående. Detta sker direkt när de kommit fram till 

olycksplatsen. Den första instansen av dokumentering sker med hjälp av papper och 

penna. När ambulansen väl anlänt till sjukhuset skannas det handskrivna dokumentet 

in till vårdsystem. Kravet att dokumentera patientens tillstånd är nödvändigt. 

Tillvägagångssättet för dokumentering påvisar en förlegad vårdstruktur.  

 

Att dokumentera på papper och inte direkt i applikation för med sig risker. Information 

riskerar försvinna att då den endast finns dokumenterad analogt. Ambulanspersonal 

som arbetar i stressiga situationer bör främst sätta patient i fokus. Att samtidigt behöva 

ha papperslappen i åtanke stjäl uppmärksamhet från den huvudsakliga uppgiften.  
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Exempel 2.  

Under datainsamlingen identifierades en form av trippeldokumentation. Denna typ av 

dokumentation kännetecknas av att likadan information dokumenteras tre gånger. 

Främst är det sjuksköterskor som tvingas trippeldokumentera i sitt vardagliga arbete. 

 

De tre stegen av trippeldokumentation beskrivs nedan. 

1. Patient som söker vård behöver registreras och symptom behöver 

dokumenteras. Det görs genom att sjuksköterskan skriver ned relevant 

information på papper.    

2. Sköterskan behöver sedan mata in informationen i relevant funktionssystem.  

3. Efter att steg två har slutförts behöver identiskt information matas in i 

journalsystemet.  

Som nämnt tidigare är dubbeldokumentation väldigt tidskrävande. 

Trippeldokumentation tar ytterligare arbetstid från personal som redan arbetar under 

ett pressat tidsschema. Att addera stress till ett redan stressigt arbete medför negativa 

effekter.  

4.2.3 Integritetslagar   

Den svenska lagstiftningen uppmärksammades inte som en större orsak till 

dubbeldokumentation. Utifrån informanter och direkta observationer var det endast ett 

fall som berodde på lagstiftningen. Orsaken till hur dubbeldokumentation uppstår på 

grund av lagstiftning finns redan dokumenterad i tidigare studier och artiklar. Det fall 

som identifierades utifrån den insamlade data beskrivs nedan. 

 

Den nuvarande lagstiftningen påverkar hur man arbetar i informationssystem inom 

vården. Lagstiftningen säger att information i journalsystem inte får delas med annat 

informationssystem. I praktiken resulterar detta i att vårdpersonal inte kan kopiera 

information från journalsystem till funktionssystem. Vårdpersonal tvingas istället att 

skriva in den information som matats in ytterligare en gång. En typ av 

dubbeldokumentation uppstår under momentet. Nedan finns lagen beskriven.  
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“Patientdatalagens § 7 säger följande “varje journalhandling skall hanteras och 

förvaras så, att obehöriga inte får tillgång till den” 

 

Informanter bekräftade utifrån deras upplevelser med användare att detta moment 

skapar mycket frustration hos personal. Informanterna ansåg också att detta moment 

var onödigt och tidskrävande. Precis som tidigare nämnda fall tvingas vårdpersonal att 

spendera mer tid än nödvändigt på dokumentation. Tid som istället kan spenderas på 

att ge vård till patienter.  

 

4.3 Oväntade resultat  

 

En stor del av dokumenteringen inom vården utförs analogt. Denna observation gjordes 

när informanter från Region Gävleborg beskrev ankomstprocessen för patienter. När 

ny patient ankommer till sjukhus görs den första dokumenteringen analogt. Detta 

resulterar i sin tur i dubbeldokumentation eftersom samma information måste 

dokumenteras i vårdsystem.  Samma analoga arbetssätt upptäcktes under analysen av 

hur ambulanspersonal arbetar i Örebros län.  

 

Utifrån dessa observationer kan man sammanställa följande. Vårdverksamheter som 

genomför dokumentering analogt har en högre frekvens av dubbeldokumentation. 

Analog dokumentering medför fler negativa aspekter utöver dubbeldokumentation för 

verksamheten. Risken för att viktig information försvinner är större när 

dokumenteringen görs i analog form. Med dagens influens av digitalisering är det 

förvånande att vården ligger i efterkant.  
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4.4 Varför och hur dubbeldokumentation uppstår 

I tabellen nedan presenteras kopplingen mellan orsaker och hur dubbeldokumentation 

uppstår. Pilarna förklarar relationen mellan de orsaker som presenteras och hur 

dubbeldokumentation uppstår. 

 

Tabell 1. 

 

Det som tabellen visar är hur de orsaker som arbetats fram hänger ihop med 

dubbeldokumentation. Man ser ett mönster för hur orsakerna har en direkt relation till 

bakgrunden av dubbeldokumentation. Den vårdstruktur som finns idag är omodern och 

stödjer inte den IT som finns. Detta leder i sin tur till att föråldrade system används.  

Det finns även en ovilja att motarbeta dubbeldokumentation.  Analog dokumentering 
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används och det finns en avsaknad av framtidsvision. Det i sin tur leder till att 

personalen måste arbeta i flera system samtidigt och skriva in samma information ett 

flertal gånger och tvingas skriva ner information i pappersformat. Det finns en 

bristande systemintegration som visar sig i föråldrade system, analog dokumentering 

och att verksamheter blir fragmenterade. Det innebär att personalen tvingas arbeta i 

flertalet system. De integrationslagarna som finns bidrar till att det existerar multipla 

system och att de system som finns är inskränkta. De system som är begränsade visar 

sig genom att ha en begränsad möjlighet till att kopiera information mellan system. De 

multipla system som uppkommer visar sig genom att personalen måste arbeta i flera 

olika system samtidigt.  
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4.5 Sammanfattning  

 

Presentationen av den insamlade och analyserade data indikerar följande: Det finns 

flera olika faktorer som bidrar till varför och hur dubbeldokumentation uppstår. Vissa 

faktorer lägger en större grund till att dubbeldokumentation existerar än andra. Det kan 

fastställas eftersom orsaker som bristande systemintegrering och vårdstruktur 

uppmärksammade mest under datainsamling.  Med de empiriska underlag som samlats 

kan vi fastställa att den svenska vården är väldigt fragmenterad. Detta har lett till att 

många olika informationssystem brukas. Systemens struktur ser också väldigt olika ut. 

Detta har gjort att integrering varit svårt att utföra. Dubbeldokumentation har därför 

uppkommit då vårdpersonal behöver mata in identisk information i flera olika system.   

 

Nuvarande lagstiftning fyller en viktig roll för att skydda patientens integritet. 

Lagstiftningen påverkar dessvärre informationssystemens struktur vilket har resulterat 

i att fall av dubbeldokumentation har uppkommit.  

 

Ett analogt arbetssätt har visat sig vara en större anledning till att dubbeldokumentation 

uppstår. I regel så uppstår dubbeldokumentation när dokumentering görs med papper 

och penna.  

 

Systemförvaltare och utvecklare anser att dubbeldokumentation endast har en negativ 

påverkan på vården. De anser även att dubbeldokumentation bör motarbetas. 

Vårdpersonal har funnit sig i situationen och accepterat det extra arbete som 

dubbeldokumentation skapar.  
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5. Diskussion och slutsatser 

I denna del kommer en sammanfattning av de slutsatser och upptäckter som gjorts att 

presenteras. Sammanfattningen kommer att ske under de tre olika förklaringarna som 

resultatet baserats på.  Vi hoppas att denna studie kommer att vara användbar för både 

vårdverksamheter och mjukvaruföretag. Vi anser att studien förklarar och 

uppmärksammar hur situationen ser ut idag inom vården. De resultat som erhållits har 

även en stark koppling till tidigare forskning, något som ökar relevansen för studien. 

Vår förhoppning är också att undersökningen kan bidra till att förbättra situationen 

inom vården. I diskussionsdelen kommer vi presentera resultatens relation till tidigare 

forskning, diskutera metodvalet samt hur framtida forskning inom ämnet bör 

struktureras. Vi kommer även att presentera potentiella lösningsförslag för hur 

dubbeldokumentation kan minimeras inom vården. Vi kommer sedan avsluta texten 

med slutord. 

5.1 Samband mellan teori och resultat 

 

En stor del av de resultat som uppkom från datainsamlingen kunde bindas samman 

med tidigare studier och litteratur. Nedan kommer samband mellan teori och resultat 

presenteras.  

 

Systemförvaltare uppmärksammade de fragmenterade tillstånd vårdverksamheter i 

Sverige befinner sig i. De menar att informationssystem implementerats efter behov, 

vilket har gjort att många olika system finns i drift på Sveriges olika sjukhus. Det har 

sedan gjort det svårt att skapa informationsflöden mellan systemen. Ahlberg & 

Palmberg (1999, 23 augusti) påpekar detta i sin text. De menar att när 

informationssystem började att användas inom vården utvecklades journalsystem för 

enskilda verksamheter. Detta har resulterat i att en mängd olika systemen används 

inom vården. Spak (2015, 15 september) uppmärksammar i en debattartikel den 

bristande integration som finns mellan vårdsystem. 
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Under intervju på Region Gävleborg blev vi informerade om upphandlingar för ett 

större enhetligt system. Tre stycken landsting var involverade i denna upphandling. 

Ett enhetligt system skulle ersätta de system som är i bruk idag. Dessvärre slutfördes 

inte dessa upphandlingar och ett fortsatt fragmenterat tillstånd mellan landsting 

fortsatte. I en studie som utfördes av Pinsonnuelt, Addas, Qian, Dakshinamoorthy & 

Tamblyn (2017) fastställdes följande: Vårdverksamheter som befinner sig i ett 

fragmenterat tillstånd riskerar att ge sämre sjukvård. Samtidigt som vårdverksamheter 

som har integrerade informationssystem generellt behandlar sina patienter bättre. 

 

Olika filtyper används av de olika informationssystemen som är i bruk på Region 

Gävleborg. En bristfällig standard av filtyper försvårar integrationsmöjligheterna. 

Detta har gjort att likadan information måste matas in i flera olika system. Tidigare 

forskning påvisar att redundans påverkar datakvaliteten negativt. Patientdata påverkar 

i sin tur vården som ges till patienten (Hart & Kou, 2017). Krakau, Ståhlberg & 

Lindén (2008) anser att vården bör prioritera mer resurser på att standardisera sin 

data. 

 

Berg & Coriera (2004) uppmärksammar följande i sin studie om informationssystem i 

vården: När vårdpersonal tvingas att dokumentera i flera olika system blir vården som 

tillhandahålls lidande. Personen som utför dokumenteringen får en försämrad överblick 

över situationen. Fall som dessa identifierades under de direkta observationerna. 

Informanter beskrev även hur vårdpersonal arbetar i funktionssystem parallellt med 

journalsystem. 

 

Den systemutvecklare som intervjuades beskrev hur samarbete för att integrera 

systemen med andra leverantörers system inte fanns. Systemförvaltare vittnade även 

om hur de äldre systemen fortfarande var i bruk och var svåra att utvinna data ifrån.  

Det gör i sin tur systemen väldigt svåra integrera. Socialdepartementet (2008, prop. 

2007/08:126 s. 89) anser att en förbättrad integrering av informationsteknologin skulle 

förenkla informationsutbytet. En förenkling av informationsutbyte kan minska 

dubbeldokumentation.   
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I resultatdelen beskrivs även fall hur vårdpersonal tvingas mata in information flertal 

gånger. Ett fall beskriver till och med när sjuksköterskor behöver mata in samma 

information tre gånger. Roubert (2006) karakteriserar dubbeldokumentation som 

patientinformation som måste registreras minst två gånger.  

 

Både systemutvecklare och systemförvaltare beskrev en upplevd frustration bland 

användare av vårdsystem som en följd av dubbel dokumentation. Spak (2015, 15 

september) beskriver även i sin debattartikel hur vårdpersonal vittnat om frustration i 

det dagliga arbetet. Hon menar att bakgrunden till denna frustration grundar sig i att 

vårdpersonal behöver mata in likadan information i flera olika system.   

 

Det analoga tillvägagångssättet för dokumentering inom vården var en av de mer 

oväntade upptäckterna. De visade sig att den analoga dokumentering som gjordes 

väldigt ofta resulterade i dubbeldokumentering. Vårdpersonal tvingas skriva ned 

patientinformation på papper för att sedan mata in informationen till relevant system. 

Almgren (2013) menar att tillvägagångssättet för hur dokumentation utförs i vården är 

ineffektivt. Han anser även att dokumenteringen bör effektiviseras. Han beskriver hur 

en eventuellt teknisk lösning kan förbättra situationen. 

 

Den systemutvecklare som intervjuades betonade avsaknaden av ett standardiserat 

ramverk för hur data bör hanteras. En standard som den intervjuade upplyser om 

kommer att implementeras inom en snar framtid. En ny lagstiftning som går under 

akronymen GDPR kommer att verkställas i samtliga EU-länder. En enhetlig standard 

för hur personuppgifter ska hanteras kommer nu att finnas i alla EU-länder 

(https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introd

uktion-till-dataskyddsforordningen/). 
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5.2 Sammanfattning och upptäckter 

Bristande integration 

● Dubbeldokumentering uppkommer på grund av att system inte kan interagera 

med varandra.  

● Föråldrade system är fortfarande i bruk, dessa system är svåra att integrera med 

nyare system. 

● Olika system har olika typer av data, en bristfällig standardisering av data 

försvårar integrering.  

Integritetslagar 

● Lagar gör systemen svårtillgängliga och begränsar möjligheterna att utvinna 

information från dem. 

● Lagarna är nödvändiga för att skydda patientens integritet.  

● Lagstiftningen är inte en av de större orsakerna till att dubbeldokumentation 

existerar inom vården. 

Vårdstruktur 

● Vårdprocesser och vårdens struktur är orsaken till att trippeldokumentation 

existerar inom vården. 

● Vårdverksamheter i Sverige befinner sig i ett väldigt fragmenterat tillstånd, 

vilket gör att flera olika system används inom vården.  

● Vårdpersonal har accepterat att de måste dubbeldokumentera i sitt vardagliga 

arbete.  

5.3 Metoddiskussion 

 

Vi anser att valet av metod har varit väl anpassat för att besvara frågeställningen. Syftet 

var att beskriva situationen i dagsläget på Region Gävleborg. En fallstudie som 

inkluderade intervjuer, direkta observation och relevanta dokument, gav oss god 

förståelse över hur situationen ser ut. Olika typer av intervjufrågor för systemförvaltare 

och utvecklare gav oss förutsättningarna att fånga in olika perspektiv. Något som 

gjorde de lättare för oss att förstå och beskriva situationen.  
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Vårt mål var ursprungligen att intervjua sjuksköterskor och läkare. Att förstå hur 

vårdpersonal förhåller sig till dubbeldokumentation ansåg vi vara relevant för studien. 

Vi bedömde även att informanter som använder sig av informationssystemen på daglig 

basis kan komma med intressanta insikter. Våra ambitioner var även att föra direkta 

observationer genom arbetsskuggning av vårdpersonal. Vi planerade också att 

genomföra deltagande observationer på Gävle sjukhus. De deltagande observationerna 

skulle skett på följande sätt: Vårdpersonal skulle utfrågas kontinuerligt under 

arbetsutförande i de olika informationssystemen. Dessvärre kunde ingen av den 

ovannämnda datainsamlingen utföras. Vi anser att läkare och sjuksköterskor skulle ha 

varit ett bra komplement som informanter.  

 

Vi anser också att antalet informanter som inkluderades i studien bör ha varit flera. Vi 

är medvetna om att tre stycken informanter är ett lågt antal. Deras långa erfarenhet 

inom deras yrke och de direkta observationerna, anser vi komplimenterar de låga 

antalet. Det gjordes många försök att inkludera ytterligare informanter. På grund av 

tidsbrist och ett lågt antal av kontaktbara informanter användes bara tre stycken 

informanter. Validitet av insamlade intervjudata kunde bekräftas eftersom flertal 

informanter intervjuades. Åsikter och svar från informanterna skiljde sig inte i större 

utsträckning vilket ökade validiteten av data.   

 

5.4 Fortsatt forskning 

 

Vår uppfattning om dubbeldokumentation inom vården är att de redan är ett identifierat 

problem på sjukhusen. Både systemutvecklare och systemförvaltare arbetar aktivt för 

att minimera att dubbeldokumentation uppstår i samband med vårdsystem. Utifrån de 

resultat som upptäckts i studien kan man se att dubbeldokumentation även uppstår 

analogt. Mycket arbetstid spenderas på att mata in likadan information flera gånger. 

Dokumenteringen av informationen sker både på ett analog plan likväl som digitalt. Vi 

anser därför att framtida forskning bör riktas åt att förstå den påverkan 

dubbeldokumentation har på vården. Det finns olika aspekter av hur 
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dubbeldokumentation påverkar vården som vi anser bör analyseras. En aspekt är att 

analysera hur mycket tid en sjuksköterska spenderar på dokumentering. Mer specifikt 

hur mycket som spenderas på att dubbeldokumentera. En sådan analys kan även 

utvecklas genom att utvärdera den ekonomiska påverkan dubbeldokumentation har. Vi 

anser att de vore relevant att undersöka potentiella förbättringsförslag för att reducera 

dubbeldokumentation. Här kan man utforska både lösningar i form av 

systemutveckling likväl som verksamhetsutveckling. Det kan även finnas ett intresse 

att göra om forskningen när den nya lagen GDPR är aktiv. Lagens omfattning är så stor 

att vi anser att det kan finnas ett värde att göra om forskningen för att se om GDPR har 

påverkat verksamhetssystemen.  

5.5 Lösningsförslag för minimering av dubbeldokumentation 

 

Som tabell 4.4 visar finns det ett mönster för hur och varför dubbeldokumentation 

uppstår. För att motverka dubbeldokumentation bör fokus ligga på att hitta lösningar 

för de orsaker som presenteras. På så sätt kan en kedjereaktion starta där målet ska vara 

en minskad dubbeldokumentation. Kan man få till en ändring av integritetslagarna, som 

skulle stödja verksamheten bättre, skulle det leda till minskade antal system som 

används idag och utvecklingen av de befintliga systemen skulle bli mer relevant. Det 

skulle bli lättare att kopiera över information mellan nödvändiga system. Detta skulle 

innebära att personalen inte behöver skriva in samma information i flera olika system 

och få mer tid över till patienterna. En bättre systemintegration skulle även innebära att 

man kan fasa ut äldre system och ersätta de med nya eller uppdaterade varianter av de 

befintliga systemen. Det blir lättare att fasa ut de analoga arbetssätt som idag 

automatiskt skapar dubbeldokumentation. Man skulle enklare kunna införa en API-

lösning. 

En ändring av vårdstrukturerna skulle även ge ett modernare sätt att se på 

dubbeldokumentation som problem. Idag saknas en framtidsvision för hur det skulle 

kunna lösas. Vi ser även att verksamheter idag har en ovilja att försöka lösa problemen 

som gör att dubbeldokumentation uppstår.  
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Under intervjuerna presenterades olika typer av lösningsförslag från informanterna. De 

informanter som intervjuades från Region Gävleborg ansåg att ett större system som 

täckte hela verksamhetens behov var lösningen. Samtidigt ansåg utvecklaren att 

integrationer mellan systemen var något man bör lägga mer resurser på. Vi anser att 

implementering av en API (Application programming interface) lösning vore den 

ultimata lösningen för att minska dubbeldokumentation.   

 

Att skapa ett enhetligt gränssnitt där patientinformation kan matas in, som sedan 

transporterar informationen till relevant system. En sådan lösning medför många 

positiva egenskaper. Dubbeldokumentation elimineras, informationsutbyte förbättras 

samt att frustration hos vårdpersonal försvinner. Vi anser också att en API-lösning är 

en bättre lösning än att implementera ett större enhetligt system. Implementering av en 

API-lösning innebär en lindrigare kostnad.  De kräver också mindre resurser att 

implementera en API. Vårdverksamheter skulle därför kunna använda sig av lösningen 

inom en väldigt snar framtid.  

 

Vården bör även försöka att minimera all analog dokumentering inom vården. Vi såg 

flera fall av dubbeldokumentering som berodde på att mycket information 

dokumenterades analogt. Informationen som dokumenterades analogt behövde sedan 

dokumenteras ytterligare en gång i digital form.  

 

Vi anser därför att den första patientdokumentering som sker när en person anländer 

till sjukhuset bör ske digitalt. På så sätt sparas informationen direkt till relevant system 

och databas. En mer digital lösning skulle även kunna vara ansluten till API-lösningen 

som diskuteras ovan.  

 

All dokumentation som idag görs på papper kan istället göras på exempelvis plattor 

eller andra elektroniska enheter. Detta gör det lätt för sjuksköterska, läkare eller till och 

med patient att mata in relevant information. När information väl är inmatad behöver 

den inte matas in en ytterligare gång. Elektroniska plattor är också lätta att hantera och 
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är mobila. Framtidens vårdverksamhet bör därför investera i en mer digitaliserad form 

av dokumentering.  

5.6 GDPR 

 

När den här rapportens skrevs låg GDPR i startgropen. Men den aktiva lagen som 

gällde var personuppgiftslagen. Vi har därför under arbetet fokuserat på de lagarna som 

faktiskt var aktiva under studiens gång. I slutskedet av rapporten blev GDPR aktiv och 

ersatte persondatalagen. Det är ingenting vi har kunnat undersöka eftersom den inte var 

aktiv när resultatet insamlades. Under arbetets gång har vi stött på GDPR och alla 

intressenter vi intervjuat har pratat om GDPR. Vi har inte kunnat undersöka hur eller 

om GDPR skulle kunna påverka dubbeldokumentation.  
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6. Slutord 

Vi har förhoppningar om att den här studien ska kunna användas som ett uppvaknade 

för vårdverksamheter var det bör lägga mer resurser på. Där verksamheter runt om i 

landet kan läsa den och ta till sig av vårt resultat. Vi är medvetna om den ekonomiska 

aspekten för att få ett välfungerande system. Vi hoppas att verksamheter ser funktionen 

av ett välfungerande system som stödjer verksamheten till fullo. Vi är även medvetna 

om de stora utmaningar som sjukhusen idag står inför, men hoppas även där att man 

ser hur ett välfungerande system kan vara en del av lösningen. Avslutningsvis hoppas 

vi att verksamheter börjar ta följderna av dubbeldokumentation och personalens åsikter 

på allvar. Det förslag som vi gett ger ett mer centraliserat system som arbetar med 

personalens behov och ger stöd samt underlättar vardagliga sysslor. Personalen får mer 

tid att utföra sina arbetsuppgifter. Vi anser att sjukvården inom en snar framtid kommer 

att behöva se över sitt IT-behov då befolkningen ökar och likaså trycket på sjukvården. 

För att bli mer effektiva krävs det ett bättre IT-stöd. Idag finns tekniken för att skapa 

mer effektiva sjukhus. Det är bara verksamhetsledningen som måste inse att hjälp finns.   
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor, systemförvaltare (Bilaga 1) 

Beskrivande frågor, isbrytare  

● Vad är ditt förnamn? 

● Kan du beskriva din roll inom verksamheten 

● Är du ursprungligen från Gävle? (om inte, fråga hur länge personen bott här) 

● Hur länge har du arbetat inom Landstinget? 

● Trivs du som anställd på Region Gävleborg? 

● Berätta om en vanlig dag 

Kontextuella frågor, från personens perspektiv 

● Hur uppfattar du användarnas inställning till dubbeldokumentation? 

● Hur ofta upplever du att klagomål från användare riktas mot bristande 

systemintegration inom vården? 

● Beskriv hur vårdprocesserna påverkar IT-användandet 

● På vilket sätt måste du ta hänsyn till integritetslagar i ditt dagliga arbete? 

● Hur uppstår dubbeldokumentation inom vården? 

● Vilka anledningar finns de till att användare ibland måste mata in samma data 

flertal gånger? 

● Kan du ge ett exempel på när användare måste mata i samma data fler än en 

gång? 

● Fyller redundant data något syfte för landstinget (sjukhuset)? 

Användningsområden 

● Kan du beskriva ett fall där användare måste mata in identisk data i fler än ett 

system? 

● När de kommer till klagomål, hur stor skulle du säga att andelen relaterar till 

onödiga irritationsmoment i informationssystem?  

● Hur kan man utveckla integrationen mellan systemen? 

● På vilket sätt är du inblandad i utveckling av vårdprocesser? 

Åsiktsriktade frågor 

● Hur ser du på fenomenet dubbeldokumentation? 

● Hur anser du användarna upplever dubbeldokumentation? 

● Hur ser på integrationen mellan system inom sjukvården?  

● Anser du att vårdprocesserna försvårar IT-användandet, om jag på vilket sätt? 

● Vad tycker du om hur integritetslagarna är konstruerade idag? 

● Tycker du att dubbeldokumentation och redundans är onödigt inom vården eller 

fyller de någon funktion? (Utveckla gärna) 

● Är vårdprocesserna utvecklade med hänsyn till teknologin? 
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Strukturerade frågor, konstruktiva frågor 

● Hur skulle du förenkla arbetet för vårdpersonal i informationssystemen? 

● Hur skulle du gå tillväga för att minska eller till och med eliminera 

dubbeldokumentation inom vården?  

● Vilket/vilka råd skulle du ge Tieto(utvecklarna) i deras arbete med att minska 

dubbeldokumentation  

● Om du fick möjlighet att ändra på integritetslagarna i Sverige för att bättre 

integrera IT-systemen hur skulle du gå till väga? 

● Hur tror du en optimal API lösning skulle se ut för att minska 

dubbeldokumentation? 

● Hur skulle du ändra vårdprocesserna? 

Kontroversiella frågor  

● Tycker du denna typ av undersökning är onödig eller behöver 

dubbeldokumentation minimeras inom vården (Gävle)? 

● Hur bör Tieto arbeta för att minska dubbeldokumentation? 

● Är det IT-företagens(Tietos) ansvar att effektivisera arbetet för IT-systemen 

som de tillhandahåller på sjukhuset? 

● Gör Tieto ett bra arbete i dagsläget för att arbeta mot dubbeldokumentation? 

● Kan anställda på Region Gävleborg göra mer för att uppmärksamma 

dubbeldokumentation till företagen som tillhandahåller IT-systemen? 

 

8.2 Intervjufrågor, systemutvecklare (Bilaga 2) 

Beskrivande frågor 
● Vad är ditt förnamn? 

● Kan du beskriva din roll på Tieto 

● Är du ursprungligen från Luleå? (om inte, fråga hur länge personen bott här) 

● Hur länge har du arbetat på Tieto? 

● Trivs du som anställd på Tieto? 

● Vilken är din kund för Lifecare? 

● Berätta om en vanlig dag 

Kontextuella frågor, från personens perspektiv 

● Hur uppfattar du dubbeldokumentation? 

● Uppfattar du att dubbeldokumentation är ett problem från ett kundperspektiv? 

● Uppfattar du att dubbeldokumentation är ett problem från ett 

utvecklarperspektiv? 

● Måste du ha hänsyn till integritetslagar när du utvecklar? 

● Kan du ge exempel på hur kunder ger förslag som ni anser leder till 

dubbeldokumentation? 
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● Får ni feedback från era kunder som kan leda till förbättringar/mindre 

dubbeldokumentation? 

● Från ett utvecklarperspektiv, finns det något hinder för att undvika 

dubbeldokumenation? 

● Får ni som utvecklare insyn hur verksamheten fungerar? 

● Får du som utvecklare ta del av hur vårdprocesserna fungerar? 

● Är vårdprocesserna något som du stöter på i ditt arbete? 

Åsiktsriktade frågor 

● Hur ser du på fenomenet dubbeldokumentation? 

● Vad tycker du om hur integritetslagarna är konstruerade idag? 

● Hur anser du användarna upplever dubbeldokumentation? 

● Hur ser på integrationen mellan system inom sjukvården?  

● Är sjukhusets verksamhet utvecklade med hänsyn till teknologin? 

● Anser du att svenska integritetslagar försvårar ditt arbete inom 

systemutveckling? 

● Anser du att redundant data fyller något syfte för sjukhus? 

Strukturerade frågor, konstruktiva frågor 

● Hur skulle du gå tillväga för att minska eller till och med eliminera 

dubbeldokumentation inom vården? 

● Vad skulle du ge för feedback till Region Gävleborg? 

● Hur skulle ditt arbete kunna underlätta för vårdpersonal? 

● Vilka åtgärder skulle du göra för att underlätta för vårdpersonal i deras 

vardagliga arbete? 

● Om du fick tänka helt fritt, vad skulle du ändra på? 

Kontroversiella frågor  

● Tycker du denna typ av undersökning är onödig eller behöver 

dubbeldokumentation minimeras inom vården (Gävle)? 

● Hur bör kunderna arbeta för att minska dubbeldokumentation? 

● Hur tycker du kunderna ansvarar för att effektivisera arbetet för IT-system? 

● Vad skulle du ge för feedback till Region Gävleborg? 

● Kan ni ge feedback till era kunder vad gäller dubbeldokumentation? 

● Vad mer kan ni göra för att minska dubbeldokumentation? 


