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Sammanfattning   
 

Sammanfattning 
Inom hälso- och sjukvården har elektroniska patientjournalsystem (EPJ) börjat imple-
menteras och införandet av EPJ har medfört en förändrad arbetssituation för de olika 
yrkesgrupperna. Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för de olika yr-
kesgruppernas arbetssituation efter införandet av EPJ. En studie har genomförts vid 
Norrbottens Läns Landsting där fem personer från olika yrkesgrupper intervjuats. Slut-
satsen av denna undersökning visar exempelvis att dokumentationen har ökat men kon-
texten har inte skapat förutsättningar för att hantera dokumenteringen i alla avseenden 
sedan införandet av EPJ. Detta har skapat stress och oro hos vårdpersonalen. Denna 
undersökning visar även på skillnader i hur de olika yrkesgrupperna påverkats och det 
finns en tydlig koppling mellan den hierarkiska strukturen i vårdsystemet och för de 
olika yrkesgruppernas förutsättningar till dokumentation. 
 



Abstract   
 

Abstract 
Within the Swedish public health and medical care services systems of electronic pa-
tient records (EPR) are being implemented. This has resulted in changed working prac-
tices for the different occupational branches. The purpose of this study is to increase the 
insight into and understanding of what the implementation of EPR has meant to differ-
ent occupational groups. A study has been made at the Norrbotten County Council 
where five people from different occupational groups have been interviewed. The result 
of this study shows among other things that whereas there has been an increase in 
documentation since the implementation of EPR, the necessary conditions for further 
handling the documents in all important respects have not been created. This has, in its 
turn, led to a situation of stress and concern for all medical staff. This study also shows 
how different occupational groups have been affected in different ways. There is a clear 
connection between the hierarchic structure of the public health system and the different 
groups’ access to the necessary conditions for documentation through the use of EPR. 
 

  



Förord   
 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Marita Holst samt våra seminariekollegor för ovärderliga 
tips och idéer som hjälpt oss att förbättra vår uppsats.  
 
Vi vill även tacka NLL och då specifikt enhetscheferna Britta Fällgren-Frank samt Ann-
Sofie Nilsson som givit oss möjligheten att genomföra vår undersökning vid deras enhe-
ter.   
    
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid till att delta i 
vår undersökning och därmed gjort denna uppsats möjlig att genomföra. 
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Inledning   

1 Inledning 
Under de senaste 30 åren har användningen av IT1 vuxit explosionsartat och denna ök-
ning beror bland annat på att IT kan underlätta och effektivisera hanteringen av infor-
mation. Enligt Ruland (2002) har användningen av IT vuxit så starkt att det idag är en 
självklar del inom många olika verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde som på 
grund av sin informationsintensivitet dragit stor nytta av IT är hälso- och sjukvården 
(Jobe & Jonsson, 2002). Personalen inom hälso- och sjukvården spenderar mycket av 
sin tid till att hantera information, IT är därför ett bra stöd för vårdpersonalen inom 
många områden, exempelvis inom journalföring, telefonrådgivning, kvalitetsuppfölj-
ning och kunskapssökning (Svanebäck, 2004). Ruland (2002) samt Hellesø och Ruland 
(2001) menar att av dessa områden är det inom journalföring som IT har varit mest be-
tydelsefull. Det IT-baserade systemet för journalföring av patienter inom vården kallas 
elektronisk patientjournal (EPJ). 
 
Enligt Tebold (2004) är EPJ ett IT-system som innehåller information kopplad till pati-
enten så som tidpunkt för in- och utskrivning, ställd diagnos, sjukdomshistoria, valda 
behandlingsåtgärder och provresultat. Förutom detta kan EPJ innehålla video, grafik, e-
post och webbaserad teknologi (Ruland, 2002). Dessa funktioner gör enligt Ruland EPJ 
till en heltäckande dokumentation av den kliniska verksamheten. Vidare menar Svane-
bäck (2004) att sedan IT började användas inom hälso- och sjukvården har vårdpersona-
len fått bekanta sig med flera olika tekniska redskap och informationssystem. Detta be-
roende på att det idag finns många olika IT-baserade informationssystem inom hälso- 
och sjukvården och de fungerar alla som ett stöd för ovan nämnda områden.  
 
Innan EPJ infördes inom hälso- och sjukvården arbetade vårdpersonalen istället med 
pappersjournaler. Införandet av EPJ har enligt Tebold (2004) medfört ett förändrat sätt 
att arbeta för vårdpersonalen bland annat eftersom den erbjuder förenklade och effekti-
vare arbetsrutiner. Genom att använda sig av EPJ kan patientupplysningar som tidigare 
behövde skrivas ned på flera olika ställen i pappersjournaler istället registreras endast en 
gång för att sedan distribueras i olika syften. Olika yrkesgrupper kan genom att arbeta 
mot samma EPJ komma åt samma information vilket leder till att undersökningar inte 
behöver ske eller frågor ställas mer än en gång. Eftersom flera olika yrkesgrupper 
kommer åt samma information får de en större insyn i patientens totala sjukdomsförlopp 
och hälsotillstånd (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000).  
 
De olika yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården som arbetar med EPJ är till exem-
pel läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer och arbetsterapeuter. Förutom att de 
arbetar med EPJ har de det gemensamt att de oftast arbetar med patientkontakter. Efter-
som införandet av EPJ har inneburit ett nytt sätt att arbeta har det medfört en förändrad 
arbetssituation för alla yrkesgrupperna. Istället för att dokumentera med papper och 
penna arbetar vårdpersonalen mycket med datorer. Det finns idag flera undersökningar 
som visar hur arbetssituationen förändrats sedan införandet av EPJ men dessa under-
sökningar har ofta utförts utifrån sjuksköterskans perspektiv (exempelvis Hellesø & 
Ruland, 2001; Rodriguez, Borges, Soler, Murillo, Colon-Rivera, Sands & Bourie, 2003; 
Köhler & Bergvall-Kåreborn, 2004; Goossen, Epping, Dassen, Hasman & van den He-
uvel, 1997; Hovenga, 2001; Meadows, 2002). Slutsatserna av dessa undersökningar 
                                                 
1 IT står för informationsteknik eller informationsteknologi och är ett samlingsbegrepp för de tekniska 
möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. (Nationalencyklope-
din, 2004) 
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visar många gånger att sjuksköterskornas arbetssituation inte förändrats i den riktning 
som önskats. EPJ var exempelvis tänkt att minska redundans2 av patientdokumentering 
men i själva verket kan den tvärtom ha ökat redundansen. Rodriguez, et al. (2003) samt 
Köhler och Bergvall-Kåreborn (2004) menar att sjuksköterskor idag dokumenterar pati-
entinformation genom att först anteckna med papper och penna för att sedan gå till en 
dator och återigen föra in denna information men då elektroniskt istället för att föra in 
informationen elektroniskt direkt. Detta dubbelarbete har inneburit att sjuksköterskor 
ägnar mer tid åt dokumentering istället för möte med patienter. 
 
Det finns idag många undersökningar beträffande sjuksköterskor och deras förändrade 
arbetssituation men det finns väldigt lite skrivet om hur de övriga yrkesgruppernas ar-
betssituation har påverkats sedan införandet av EPJ. Ruland (2002) skriver att forsk-
ningen i hög grad inriktats på hur effekten av EPJ påverkar sjusköterskornas arbetssitua-
tion. De olika yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården har olika syften för att an-
vända EPJ eftersom de har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden och därför påver-
kas de på olika sätt av systemet. Trots att tidigare undersökningar ofta har haft sjukskö-
terskornas perspektiv har vi kunnat se att det finns problem även inom andra yrkesgrup-
per. Till exempel tar det längre tid för läkare att skriva ut ett recept med hjälp av EPJ än 
vad det tar att skriva ut recept med papper och penna (Goorman & Berg, 2000). Detta 
har inneburit att läkare överlåter åt sjuksköterskorna att skriva ut recept och det i sin tur 
leder till mer arbete för sjuksköterskorna. Om EPJ inte utgör ett stöd i de olika yrkes-
gruppernas arbete kan den försvåra arbetet istället för att underlätta. Utifrån detta väcks 
funderingar hos oss om hur de olika yrkesgruppernas arbetssituation påverkats av EPJ 
och om alla grupper påverkats på liknande sätt? Vi har dessutom funnit att tidigare stu-
dier (Goorman & Berg, 2000; Högberg, 2001; Tebold, 2004; Olausson & Åkesson, 
2003; Köhler & Bergvall-Kåreborn, 2003) är gjorda inom somatikavdelningar3 som 
exempelvis medicin. Vi väljer därför att fokusera på andra områden. Ingen av de tidiga-
re undersökningarna kring EPJ är gjorda inom psykiatrin varför vi väljer att genomföra 
vår undersökning inom detta område. Detta resonemang leder oss till syftet med uppsat-
sen: 
 
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för de olika yrkesgruppernas arbetssi-
tuation efter införandet av den elektroniska patientjournalen. 
 
Detta syfte ska besvaras med hjälp av följande forskningsfrågor:  
 

• Hur har arbetssituationen påverkats efter införandet av EPJ? 
• Vilka skillnader och likheter finns i hur de olika yrkesgrupperna har påverkats? 

 
Vi anser att det behövs undersökningar om fler yrkesgruppers förändrade arbetssituation 
sedan EPJ införts. Detta för att få en så bra överblick som möjligt över den förändrade 
arbetssituationen för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. För att kunna 
genomföra eventuella förändringar i EPJ krävs det att denna helhetsbild finns eftersom 
en förändring för en viss yrkesgrupp inte ska innebära en negativ förändring för andra 
yrkesgrupper. Dessutom kan resultatet av denna undersökning användas för att designa 
nya system som ska anpassas till flera olika yrkesgrupper.   
 
                                                 
2 Redundans – onödig upprepning av data (Andersen, 1994) 
3 Soma - inom medicinen allmän benämning på människokroppen, framför allt till skillnad från psyke 
(Nationalencyklopedin, 2004).  
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Denna uppsats har disponerats på följande sätt. Bakgrund och problembeskrivning be-
handlas i kapitel 1. Nästa kapitel behandlar den litteratur som vi har använt oss av i vår 
uppsats och vi beskriver bland annat IT i vården, EPJ och produktdimensioner som kan 
tas till hjälp för att förstå arbetssituationen för vårdpersonalen sedan EPJ infördes. I ka-
pitel 3 beskrivs val och ställningstagande samt tillvägagångssätt vid uppsatsarbetet och 
kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens trovärdighet och rimlighet. 
Kapitel 4 innehåller den insamlade empirin som sedan diskuteras och analyseras i kapi-
tel 5. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser vara relevanta för att uppfylla uppsat-
sens syfte. Vi beskriver betydelsen och behovet av IT och informatik för hälso- och 
sjukvården och dess användare. Tyngdpunkten i detta kapitel är på EPJ. Här presenteras 
även olika produktdimensioner som kan användas för att beskriva hur ett system påver-
kar den kontext det befinner sig i.   

2.1 IT och informatik i vården  
Enligt Nationalencyklopedin (2004) betyder IT informationsteknik eller informations-
teknologi och är ett samlingsbegrepp för tekniska möjligheter som har uppkommit ge-
nom framsteg inom datateknik. IT används för att samla in, bearbeta, lagra och distribu-
era information och med datorernas hjälp kan digitala data omvandlas mellan olika me-
dier såsom text, tal, ljud, bild och video. Enligt Goldkuhl (1996) handlar informatik om 
tillämpningar av informationsteknik och innebär utveckling och förändring av IT-
baserade system. Nationalencyklopedin har en liknande definition där informatik sägs 
vara ett vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av 
hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Informatik är ett 
begrepp som förekommer i många olika sammanhang och det kan ha olika innebörd 
beroende på vilket sammanhang det påträffas. Idag tillämpas informatiken inom många 
olika områden, som till exempel inom hälso- och sjukvården. 

2.1.1 Behov av informationshantering 
Jobe och Jonsson (2002) samt Ruland (2002) beskriver hälso- och sjukvården som in-
formationsintensiv varför informationshantering är en viktig del för verksamheten. En-
ligt Meadows (2002) och Hovenga (2001) använder exempelvis sjuksköterskor minst 50 
% av sin totala arbetstid till informationshantering. Enligt Ehnfors et al. (2000) är 
mycket av den information som vården hanterar dessutom kritisk. Detta innebär att in-
formationen är av en sådan karaktär att om den inte behandlas på ett korrekt sätt kan det 
ge allvarliga konsekvenser. Författarna belyser detta med ett exempel: 
 

 Om informationshanteringen inte fungerar optimalt kan det hända att en patient 
får samma läkemedelsdos två gånger för att en i vårdpersonalen inte vet om att 
någon annan precis gett patienten samma medicin som den själv ger. Detta kan 
beroende på medicinens typ bli hälsofarligt.  

 
Enligt Ehnfors et al. (2000) har patienter idag ofta fler sjukdomar, är svårare sjuka och 
är äldre än tidigare vilket gör att det blir mer allvarligt om informationen inte hanteras 
på ett bra sätt. Vidare menar författarna att vårdpersonalen idag samtidigt gör alltmer 
tekniskt avancerade insatser och dessa utförs ofta under tidspress. Sammantaget innebär 
detta att det finns små tidsmarginaler både för patienter och för personal vilket enligt 
Ehnfors et al. ställer krav på hanteringen av information. I relation till detta menar Ru-
land (2002) att IT ger nya möjligheter att hantera information. Införande av IT i hälso- 
och sjukvården kan även medverka till att mjuka upp den hierarkiska struktur som finns 
mellan de olika yrkesgrupperna. Ruland menar att det blir en större öppenhet runt in-
formation vilket också innebär att det blir enklare att följa varandras arbete.  
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2.1.2 Användarna   
Bara för att hälso- och sjukvården använder sig av IT innebär det, enligt Ruland (2002), 
inte att informationshanteringen automatiskt blir bättre utan det krävs även att IT an-
vänds på ett ändamålsenligt sätt. En förutsättning för att IT ska kunna användas på ett 
bra och för ändamålet lämpligt sätt är att vårdpersonalen har kunskap om hur IT funge-
rar och hur IT kan användas vid informationshantering (Olausson, 2003). För att an-
vändningen av IT ska bli optimal krävs det därför att användarna har en datorkompetens 
som är anpassad därefter.  
 
För att vårdpersonalen ska få kunskap om IT samt för att de ska få datorkompetens är 
utbildning viktigt eftersom många anställda inom hälso- och sjukvården inte är erfarna 
datoranvändare (Olausson, 2003). Även Högberg (2001) menar att all hälso- och sjuk-
vårdspersonal måste få sådan kompetensutveckling att de kan utnyttja informationstek-
niken på ett effektivt sätt eftersom IT-kunskaperna hos berörda yrkeskategorier inom 
sjukvården är starkt begränsade. 
 
För att ett informationssystem ska kännas meningsfullt för vårdpersonalen och generera 
information av hög kvalitet menar Högberg (2001) att det måste utvecklas utifrån ett 
användar- och verksamhetsperspektiv. Verksamhetens behov måste sättas i centrum så 
att en relevant och stödjande informationsstruktur kan utvecklas (SOU 1991:18). För att 
vårdpersonalen ska kunna delta i beslut och bedöma hur IT kan användas som hjälpme-
del i hälso- och sjukvården behöver de enligt Ruland (2002) besitta vissa grundkunska-
per om hur denna teknologi fungerar och om vilka möjligheter och begränsningar an-
vändningen av IT har.  

2.2 Elektronisk patientjournal  
Ordet journal härstammar enligt Tebold (2004) från det latinska ordet diurnalis som 
betyder daglig. Författaren menar att detta begrepp började användas i Sverige redan på 
1600-talet och handlade då om sängliggande patienter vars sjukdomstillstånd observe-
rades och det gjordes dagliga anteckningar i samband med dessa regelbundna observa-
tioner. Idag används istället uttrycket patientjournal som enligt Nationalencyklopedin 
(2004) innebär de anteckningar och handlingar som görs i samband med vården och 
som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållan-
den och vårdåtgärder.   

2.2.1 Den elektroniska patientjournalens framväxt 
Fram till slutet av 1980-talet användes endast patientjournaler i pappersform inom häl-
so- och sjukvården i Sverige (Tebold, 2004). Den pappersbaserade patientjournalen be-
står enligt Tebold av tre huvuddelar. Den första delen kallas för den patientadministrati-
va och den innehåller tidpunkter för intagning och utskrivning av patienten, ställd dia-
gnos samt vilka behandlingsåtgärder som tillämpats. Den andra huvuddelen beskriver i 
huvudsak patientens sjukdomshistoria och denna del kallas för den kliniska. Den tredje 
huvuddelen, laboratoriedelen, innehåller resultaten av tagna prover. Enligt Tebold inne-
håller papperspatientjournaler förutom detta även olika intyg och brev till myndigheter 
som exempelvis sjukintyg.  
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I början av 1990-talet började vårdsektorn, främst inom primärvården4, använda sig av 
EPJ istället för den pappersbaserade patientjournalen (Tebold, 2004). EPJ innehåller, 
enligt Ruland (2002), all den information som den pappersbaserade patientjournalen har 
som innehåll. Vidare menar författaren att EPJ förutom detta innehåller video, grafik, e-
post och andra tekniska landvinningar. Detta innebär att den kan innehålla röntgen- eller 
CT5-bilder och den kan återge mikroskopiska utsnitt från vävnadsprover som kan för-
storas upp. Ruland skriver att dessa funktioner gör EPJ till den mest fullständiga doku-
mentationen av den kliniska verksamheten. 
 
Främst inom primärvården har den digitala utvecklingen av patientjournalen skett rela-
tivt snabbt eftersom mer än 50 % av primärvården i Sverige använde sig av EPJ redan 
1994 (Tebold, 2004). Även Ruland (2002) menar att EPJ tagits i bruk inom stora delar 
av primärvården men att sjukhuskliniker i övrigt släpar efter när det gäller detta infö-
rande. Att implementeringen av EPJ inte gått lika fort för övrig sjukvård beror enligt 
Tebold (2004) på komplexiteten hos sjukhuskliniker. Idag arbetar dock de flesta sjuk-
huskliniker med att implementera EPJ. Exempelvis skriver Tebold att Sahlgrenska sjuk-
huset i Göteborg år 2004 implementerat EPJ inom 75 % av sin verksamhet.  

2.2.2 Den elektroniska patientjournalens egenskaper 
Enligt Ruland (2002) är många olika yrkesgrupper ofta engagerade kring vården av en 
patient. Olika yrkesgrupper har olika specialiteter varför deras gemensamma kunskaper 
leder till goda behandlingsresultat. Vidare menar författaren att om detta samarbete ska 
fungera måste alla yrkesgrupper ha tillgång till alla patientupplysningar de behöver och 
de är beroende av varandras bedömningar, observationer och beslut. Med hjälp av EPJ 
kan data återanvändas i olika syften. Ruland menar att samma information bara behöver 
registreras en gång och kan sedan distribueras till olika vårdgivare. Ruland menar att det 
därmed garanteras att patientdata blir konsekventa och säkra, detta eftersom exempelvis 
patientens födelsedata är identiskt och korrekt i alla typer av information där denna upp-
lysning ingår. Att samma information bara behöver registreras en gång och sedan distri-
bueras till alla delar av journalen leder därmed till en minskad risk att göra fel. Ehnfors 
et al. (2000) menar även att olika yrkesgrupper genom att arbeta mot samma EPJ kan 
komma åt samma information och därmed behöver inte undersökningar av patienter ske 
eller frågor ställas mer än en gång. Eftersom information endast behöver registreras en 
gång menar Ruland (2002) att sjuksköterskor ägnar mindre tid till dokumentation vilket 
resulterat i att sjuksköterskorna istället kan ägna mer tid tillsammans med patienter. 
Däremot menar Tebold (2004) att EPJ inte uppfattas som ett effektivt arbetsredskap av 
vårdgivare. Tebold får medhåll av Rodriguez et al. (2003) samt Köhler och Bergvall-
Kåreborn (2004) som skriver att sjuksköterskor idag ägnar mer tid åt dokumentering 
istället för möte med patienter. Detta beror enligt författarna på att EPJ har lett till dub-
belarbete för sjuksköterskorna som idag dokumenterar patientinformation genom att 
först anteckna med papper och penna för att sedan gå till en dator och återigen föra in 
denna information men då elektroniskt. 
 
Ruland (2002) menar att avsikten med EPJ är att vårdpersonalen ska få en fullständig 
överblick över patientens sjukdomshistoria. Tebold (2004) har en vidare syn på detta då 
han menar att avsikten med EPJ är att förbättra kvaliteten av både den traditionella in-
formationsbehandlingen och det medicinska vårdarbetet. Dessutom innebär EPJ såväl 
                                                 
4 Primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompe-
tens och resurser eller annan särskild kompetens (Nationalencyklopedin, 2004). 
5 CT, radiologisk undersökningsmetod (Nationalencyklopedin, 2004). 
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en arbetsmässig som ekonomisk effektivitetshöjning. Istället för att effektivisera vården 
anser dock vissa läkare att arbetsdagen förlängts sedan EPJ införts (Jobe & Jonsson, 
2002).  
 
För att EPJ ska vara funktionell krävs att den är integrerad med övriga kliniska system 
som laboratorium, röntgen, administrativa system och beställningssystem (Ruland, 
2002). Enligt Ruland kan bara ett helt integrerat system vara ett fullgott stöd för såväl 
direkta omvårdnadsaktiviteter som andra koordinerade aktiviteter och åtgärder som ut-
förs av andra vårdgivare. Goorman och Berg (1999) påpekar dock att fullt integrerade 
EPJ inte tillhör vanligheten.  
 
Hur funktionell och framgångsrik EPJ blir, beror enligt Ruland (2002) även på dess till-
gänglighet. Ruland menar att EPJ ska innehålla fullständig och korrekt data som aukto-
riserade användare ska ha tillgång till 24 timmar om dygnet. Tillgängligheten är viktig 
eftersom data ska dokumenteras direkt någonting sker eller omedelbart därefter. Vidare 
menar författaren att fördelarna med uppdaterad information är att vårdpersonalen får 
ett bättre beslutsunderlag för att kunna ge patienten adekvat vård. Om viktig informa-
tion saknas i journalsystemet eller att EPJ inte är tillgänglig menar Ruland att det kan ge 
upphov till förseningar i behandlingsprocessen, försämrad vård eller att prover tas flera 
gånger.  Detta tas också upp av Landstinget i Uppsala län (LUL) som i ett pressmedde-
lande 2004 meddelade att de har beslutat att införa EPJ. I detta pressmeddelande skriver 
LUL bland annat att läkare inte behöver fatta beslut med endast delar av journalen i sin 
hand i och med införandet av EPJ.  
 
Ruland (2002) menar att EPJ ska vara tillgänglig där vårdpersonalen och patienten be-
finner sig. Ofta sker kontakten med patienter på deras rum men viss vård administreras 
också från personalens rum. Att kunna föra in information i EPJ direkt vid patientens 
säng har enligt Ruland (2002) många fördelar eftersom vården och den medicinska be-
handlingen kan planeras tillsammans med patienten. För att vårdpersonalen ska kunna 
ha EPJ tillgänglig vid möte med patienter krävs en teknik som gör EPJ mobil. Enligt 
Larsson (2004) har läkare och sjuksköterskor vid vissa kliniker tillgång till bärbara da-
torer i sitt arbete för att patientinformationen ska finnas tillgänglig där både vårdperso-
nalen och patienten befinner sig.  Det finns dock undersökningar som visar att vårdper-
sonalen inte använder sig av denna möjlighet. I en studie gjord av Köhler och Bergvall-
Kåreborn (2004) visade det sig att sjuksköterskorna inte använde de bärbara datorerna 
de hade tillgång till. Detta berodde bland annat på att de bara hade tillgång till två bär-
bara datorer på tre vårdlag. Istället antecknade de med papper och penna vid patientmö-
ten för att sedan föra in denna information vid en stationär dator. EPJ blir då inte till-
gänglig där vårdpersonalen och patienten befinner sig trots att möjligheten finns utan all 
kontakt med EPJ sköts från vårdpersonalens egna rum. Dessutom finns det kliniker som 
inte har tillgång till bärbara datorer eller andra flyttbara medium för att ha EPJ tillgäng-
ligt på andra ställen än deras egna rum. 

2.2.3 Den elektroniska patientjournalen och lagen 
Det finns en mängd lagar som reglerar hanteringen av information inom hälso- och 
sjukvården. Exempelvis måste sjuksköterskan, enligt Köhler och Bergvall-Kåreborn 
(2004) dokumentera något om varje patient varje dag. Användningen av EPJ måste 
strikt följa dessa lagar eftersom ett överskridande av lagen kan få stora konsekvenser då 
det är känsliga uppgifter som hanteras. Enligt Socialstyrelsen (2003) är det även vårdgi-
varens ansvar att se till att ingen obehörig åtkomst av en patientjournal sker. Vårdgiva-
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ren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda patien-
tens uppgifter och säkerheten ska vara på en nivå som är lämplig beroende på hur käns-
liga uppgifterna är.  
 
Sekretesslagen säger att hälso- och sjukvårdspersonal är förbjudna att röja eller utnyttja 
de uppgifter som finns dokumenterade om en patient. En överträdelse av detta skulle 
vara ett brott mot tystnadsplikten. (Socialstyrelsen, 2003) Vidare är det inte heller tillå-
tet att göra dataintrång och med det menas att någon olovligen bereder sig tillgång till 
uppgifter i ett datorjournalsystem. 
 
Vilken behörighet hälso- och sjukvårdspersonalen har kan regleras utifrån vilken yrkes-
grupp de tillhör och ett exempel på detta kan ses i en rapport från Socialstyrelsen 
(2003). I denna rapport står bland annat att respektive yrkesgrupp har en generell behö-
righet som är centralt fastställd. Detta innebär att varje användare får sin behörighet 
genom en användarprofil som är kopplad till deras yrkesgrupp.  

2.3 Produktdimensioner 
Löwgren och Stolterman (1998) samt Hedström (2003) menar att varje nytt IT-system 
är designat för att ändra och/eller stödja en förändring av människors sätt att handla. 
Införandet av EPJ har inneburit ett nytt sätt att arbeta vilket har medfört en förändrad 
arbetssituation för alla yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården. I vår analys av den 
förändrade arbetssituationen kommer vi att använda oss av de produktdimensioner som 
Löwgren och Stolterman (1998) beskriver. Dessa produktdimensioner och deras inne-
börd finns i åtanke under analysarbetet och med dessa olika perspektiv i åtanke hoppas 
vi få en djupare förståelse för vårdpersonalens arbetssituation. Nedan presenterar vi en 
kort beskrivning av Löwgren och Stoltermans produktdimensioner.  

2.3.1 Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme är de möjligheter och begränsningar av handlingar som ett IT-
system medför (Löwgren & Stolterman, 1998; Eliason, 2003). Enligt Ruland (2002) 
innebär införande av IT-system en förändring och omstrukturering av arbetssituationen. 
Detta innebär att nya funktioner inrättas medan andra kan bli överflödiga samt att ar-
betsuppgifter och kontakten med kollegor kan förändras. Dessutom kan yrkesroller för-
ändras och nya kunskapskrav inrättas. Detta stöds av Löwgren och Stolterman (1998) 
som även anser att varje förändring av systemet medför någon förändring av handlings-
utrymmet. Författarna anser dessutom att det är svårt att förutse hur användarna kom-
mer att reagera på denna förändring vilket försvårar designarbetet av IT-systemet.  
 
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) samt Eliason (2003) påverkas inte användarens 
handlingsutrymme enbart av ett IT-system utan även av ett omgivande sammanhang 
och Eliason menar därför att det finns ett yttre och ett inre handlingsutrymme. Yttre 
handlingsutrymmet avser det handlingskontext som IT-systemet används i, medan det 
inre handlingsutrymmet består av de möjligheter och begränsningar (form, struktur och 
funktion) som ett IT-system medför. Vidare menar Eliason att både de inre och de yttre 
aspekterna kan beskriva IT-systemets designade handlingsutrymme. 

2.3.2 Genomskinlighet 
Löwgren och Stolterman (1998) beskriver genomskinlighet som en dimension som 
sträcker sig från en svart låda till en glaslåda. En svart låda förses med information av 
användaren och ut kommer information eller handlingar men vad som händer däremel-
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lan ser inte användaren. En bankautomat är ett exempel på en svart låda, en kund som 
vill hämta ut pengar förser bankautomaten med information som denna sedan använder 
för att veta vad som ska utföras. Under den process som sedan sker syns inget av det 
som händer och slutligen betalas pengarna ut till kunden. 
 
En glaslåda är den andra ytterligheten och denna är helt genomskinlig (Löwgren & Stol-
terman, 1998). Detta betyder att användaren kan se hela förloppet, varje detalj i sin upp-
byggnad, varje samband i funktionalitet och varje transformation i informationsbehand-
lingen. I Figur 1 nedan förtydligas detta i en bild som visar skillnaden mellan svart låda 
och glaslåda. I den svarta lådan blir i detta fall processen osynlig för användaren medan 
den genomskinliga glaslådan tillåter användaren att följa vad som händer under proces-
sens gång.  
 
 

Figur 1.  Svart låda och glaslåda. Egen bild efter 
beskrivning av Löwgren och Stolterman (1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna utnyttja underliggande funktioner, enligt Löwgren och Stolterman (1998), 
är det bra om användaren kan se, i alla fall en del av förloppet, för att öka sin förståelse 
av den process som sker och därigenom utöka sina kunskaper av systemet och nyttja det 
på ett bättre sätt. Hur viktigt det är att förstå bakomliggande funktioner beror till stor del 
vad systemet används till. I fallet med bankautomaten kan det vara så att det inte behövs 
någon större insyn för att en kund ska kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt och att 
den i nuvarande utformning gott och väl fyller sitt syfte (Löwgren & Stolterman, 1998). 

2.3.3 Föränderlighet 
Ett IT-system kan variera från att vara fixerat till att vara flexibelt och med fixerat me-
nas att systemet inte förändras vid användningen av det. Däremot kan ett flexibelt sy-
stem förändras under arbetets gång och det är användarna som formar om det. Detta 
görs allt eftersom behov, kompetens och förutsättningar förändras. Ett mellanting mel-
lan flexibelt och fixerat är system där information ändras under användning medan 
tjänsterna förblir de samma. (Löwgren & Stolterman, 1998) 

2.3.4 Handlingskaraktär 
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) är ett IT-systems handlingskaraktär avgörande 
för användarens syn på det och vad användaren anser att de kan göra med IT-systemet 
och författarna beskriver handlingskaraktär som de handlingar som IT-systemet medger, 
stödjer eller möjliggör. Med detta menas helt enkelt vilka handlingar som användaren 
kan utföra och på vilket sätt dessa handlingar kan utföras. Några olika typer av hand-
lingskaraktärer som Löwgren och Stolterman har identifierat är exempelvis verktyg och 
medium. 
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Ett exempel på ett verktyg är MS Word som används för bearbetning och produktion av 
text och när det gäller bildhantering är Adobe Photoshop ett populärt verktyg för att 
bearbeta bilder (Löwgren & Stolterman, 1998). Medium i sin tur är en typ av hand-
lingskaraktär som främjar eller möjliggör kommunikation mellan människor och ett par 
exempel på detta är e-post och chattsidor.  

2.3.5 Interaktivitet och tät koppling 
Med tät koppling menas att avståndet mellan användarens avsikter/handlingar och ef-
fekterna av dem görs så litet som möjligt. Ett sätt att göra en tät koppling, enligt Löw-
gren och Stolterman (1998), är att utforma användargränssnittet och dess funktioner så 
att deras effekter och potential tydligt framgår och det ska vara tydligt vad användaren 
kan och inte kan göra. En funktion som inte användaren kan använda ska göras inaktiv 
(exempelvis grå) så att användaren klart och tydligt ser att detta är inget som kan an-
vändas för tillfället (se Figur 2). Gränssnittet ska klart visa för användaren att detta inte 
är en tillgänglig funktion alternativt inte visa funktionen alls.  
 

 
 
 
Figur 2.  Exempel på gråmarkerade funktioner som ej är aktiva (bild från MS PowerPoint) 

För att användaren ska kunna uppfatta den helhet som ett IT-system visar upp måste den 
uppleva systemet som ett dynamiskt förlopp, den måste prova systemet (Löwgren & 
Stolterman, 1998). I interaktionen mellan användare och system över tiden, uppstår 
denna helhet. För att få en bild av helheten måste användaren interagera med systemet 
och därmed utforska olika dynamiska förlopp. 

2.3.6 Självständighet 
Ett system är mer självständigt om det upplevs att det agerar mer på egen hand eller om 
det beter sig mer som en jämbördig partner. Självständigheten kan variera på en skala 
från automat till verktyg där automaten kan sägas ha egen vilja då den har egna mål och 
väljer egna medel (Löwgren & Stolterman, 1998). Automaten är en kommunikations-
partner för användaren och den kan samarbeta eller motarbeta användaren. Användaren 
förser automaten med nödvändig information och sedan utför automaten (exempelvis ett 
program) uppgifterna utan inblandning av användaren.  
 
Ett verktyg gör däremot inget på egen hand, enligt Löwgren och Stolterman (1998), 
utan användaren utnyttjar verktyget för att bearbeta material. Verktyget är precis som 
det låter ett redskap för användaren som förenklar eller möjliggör bearbetningar och 
användaren har kontroll över verktyget.  
 
På skalan mellan automat och verktyg finns det olika skiftningar av självständighet 
(Löwgren & Stolterman, 1998). Ett exempel är en sökfunktion som kan ses som en au-
tomat då den, efter att ha fått information, själv väljer hur den ska gå tillväga och vart 
den ska söka. Sökfunktionen kan också ses som ett verktyg då den förenklar bearbet-
ningen av den information som annars skulle ha bearbetats manuellt. 
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2.3.7 Symbolvärde 
Ett system kan ses som en bärare av symboliska och kulturella värden. Dessutom kan 
systemet också ses som en symbol vars värde bestäms och tolkas i sammanhang som 
inte är direkt kopplade till funktionalitet. Löwgren och Stolterman (1998) menar att en 
person kan köpa en produkt av ett känt märke bara för att det ger ett bra intryck och inte 
efter de behov som användaren har av denna produkt. Detta är något som utvecklare kan 
ha i åtanke vid exempelvis design av en webbplats. Layouten ska inte enbart fokusera 
på den text som presenteras och hur hög läsbarhet webbplatsen har utan även vilket in-
tryck den ska ge användaren. Det är med andra ord viktigt att tänka på att varje liten 
detalj kan innehålla ett symboliskt värde för användaren.   

2.3.8 Inre motivation 
Inre motivation betyder att användaren själv väljer att använda systemet, inte för yttre 
belöningar utan för att användaren själv vill det. Det är själva användningen som är be-
löningen eller att användaren slutför en uppgift. (Löwgren & Stolterman, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom nu älskling! 
Maten är klar ... Jaja! Jag kommer! 

Jag ska bara ... 

Figur 3.  Inre motivation styr användaren (egen bild) 

Ett bra exempel på när inre motivation styr användaren att verkligen vilja använda ett 
system är dataspel där det är spelandet i sig som motiverar användaren. Löwgren och 
Stolterman (1998) menar att om ett spel anses vara bra av användaren så finns det något 
i spelets karaktär som lockar till fortsatt spel och förmodligen är utmaningen till att slut-
föra spelet också en bidragande orsak till inre motivation (se Figur 3).   

2.3.9 Spelbarhet 
Löwgren och Stoltermans (1998) definition på god spelbarhet är att spelet ska kännas 
utmanande, intressant och rättvist, och det ska skapa en stark inre motivation. Ett snabbt 
sätt att få veta om spelbarheten är god är om spelaren efter en omgång säger ”Bara en 
gång till!”. Ett nyttoprogram ska förhoppningsvis spara tid åt användaren medan ett spel 
är något som spelaren verkligen vill slösa tid på och då är det viktigt att spelet är intres-
sant och utmanande. 

2.3.10 Egna reflektioner 
Eftersom vi inte funnit någon kritik mot produktdimensionerna och fått detta bekräftat 
genom kontakt med Erik Stolterman (se Bilaga 2) har vi valt att göra en reflektion kring 
produktdimensionerna. Denna reflektion gjorde vi för att få en djupare förståelse för 
produktdimensionerna samt deras användningsområde. Reflektionen som även innebar 
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en kritisk granskning resulterade i att vi fick en bättre uppfattning om produktdimensio-
nerna och hur de kan vara lämpliga för oss att använda i denna undersökning. I denna 
reflektion har vi utgått ifrån vilket fokus de olika produktdimensionerna har. Vi har 
kommit fram till att det finns tre olika områden som produktdimensionerna i olika ut-
sträckning fokuserar på och dessa är: 
 

 Kontexten - vårdpersonalen och deras arbetssituation 
 Systemet - EPJ 
 Samspel mellan kontext och system - hur interaktionen mellan EPJ och vårdper-

sonalen ser ut 
 
Nedan följer en beskrivning av hur vi ser på produktdimensionerna och hur de kopplas 
till vår undersökning. 
 
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) medför ett IT-system möjligheter och begräns-
ningar vilket innebär att det i viss mån styr användarens sätt att handla. Detta kallar för-
fattarna för handlingsutrymme och för oss innebär detta hur EPJ påverkar vårdpersona-
lens arbetssituation och hur samspelet ser ut mellan EPJ och vårdpersonal. Som vi ser 
det är handlingsutrymme, i vår undersökning, en produktdimension som fokuserar både 
på hur EPJ påverkar det kontext det befinner sig i samt samspelet mellan EPJ och vård-
personal. 
 
Genomskinlighet handlar om hur mycket eller hur lite användaren tillåts att se av bak-
omliggande funktioner i ett IT-system (Löwgren & Stolterman, 1998). I vår undersök-
ning handlar det dessutom om hur mycket vårdpersonalen känner till om EPJ och om 
deras förståelse för systemet. Den kännedom och den kunskap som vårdpersonalen kan 
få genom en högre genomskinlighet är något som i nästa steg kan påverka deras hand-
lingsutrymme. Genomskinlighet är därför en produktdimension som har fokus på sam-
spelet mellan EPJ och kontext. 
 
Föränderlighet handlar enligt Löwgren och Stolterman (1998) om hur ett IT-system 
förändras genom användningen av det. För vårdpersonalen i vår undersökning är det 
informationen i EPJ som ständigt förändras genom användning men systemet i sig änd-
ras inte. På en skala mellan fixerat och flexibelt skulle EPJ därför hamna någonstans i 
mitten. Detta innebär att det finns fokus på förändringen av EPJ men även på samspelet 
mellan kontext och EPJ. 
 
Vilka handlingar användaren ska tillåtas att göra med IT-systemet beror enligt Löwgren 
och Stolterman (1998) på den handlingskaraktär IT-systemet har. Handlingskaraktär 
har därför en stark påverkan på handlingsutrymmet som uppstår för vårdpersonalen och 
indirekt påverkar därför denna produktdimension deras arbetssituation. Vi anser därför 
att produktdimensionen handlingskaraktär har fokus på samspelet mellan kontext och 
EPJ. 
 
Interaktivitet och tät koppling avser användargränssnittet och hur användaren interage-
rar med systemet. Enligt Löwgren och Stolterman (1998) måste användaren prova sy-
stemet för att kunna uppfatta den helhet, den gestalt som systemet visar upp. Detta in-
nebär att vårdpersonalens sätt att arbeta med EPJ påverkas av användargränssnittet men 
hur stor denna påverkan blir är dock svårt att förutsäga. Interaktivitet och tät koppling 
har, enligt vårt sätt att se det, ett fokus på systemets användargränssnitt vilket innebär 
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att fokus ligger på EPJ. Ett visst fokus ligger dock även på samspelet mellan kontext 
och EPJ. 
 
Självständighet handlar enligt Löwgren och Stolterman (1998) om huruvida ett system 
upplevs agera självständigt eller mer är som en jämbördig partner. Det finns olika grad 
av självständighet och en sökfunktion i EPJ hamnar på mitten av denna skala. Efter att 
ha skrivit in vad som eftersöks så agerar sökfunktionen på egen hand och detta innebär 
att produktdimensionen knyter an till EPJ eftersom det är systemets funktioner som lig-
ger i fokus.  
 
Ett gränssnitts utformning kan påverka hur väl det tas emot av användaren men detta är 
dock, enligt Löwgren och Stolterman (1998), något som framför allt riktar sig mot ex-
empelvis webbplatser Detta innebär att EPJ:s gränssnitt kan inverka på hur vårdpersona-
len i vår undersökning ser på EPJ och hur villiga de är att använda EPJ. Symbolvärde är 
något som kan kopplas till EPJ eftersom det handlar om användargränssnittets utform-
ning. 
 
Ett system ska vara utformat så att användaren verkligen vill använda det (Löwgren & 
Stolterman, 1998). EPJ bör alltså vara utformat så att vårdpersonalen verkligen känner 
att det är till hjälp i deras arbete och om det är på detta sätt får personalen en motivation 
till att använda EPJ. Vårdpersonalen måste ha förtroende för EPJ och dess funktionalitet 
om de ska vara frekventa användare av systemet. Inre motivation är därför en produkt-
dimension som relaterar till både EPJ och kontexten. 
 
Om vi ska försöka att överföra innebörden av produktdimensionen spelbarhet från ett 
spel till ett nyttoprogram så skulle det innebära att det ska vara intressant och relevant 
och på så sätt skapa en inre motivation. Den inre motivationen i detta fall skulle vara 
som vi beskrivit ovan. En stor skillnad gentemot spel är dock att nyttoprogram ska spara 
tid åt användarna medan ett spel ska vara något som användaren gärna slösar tid på 
(Löwgren & Stolterman, 1998). Spelbarhet relaterar liksom inre motivation till både 
EPJ och kontext.  
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för vårt uppsatsarbete. Vi presenterar val av 
angreppssätt, forskningsstrategi samt datainsamlingsmetod och dessutom klargör vi de 
ställningstaganden vi gjort under arbetets gång. 

3.1 Angreppssätt 
Vi har ett hermeneutiskt angreppssätt i denna studie eftersom det stämmer väl med våra 
värderingar och vår syn på människan. Vi ser på människan som en varelse med egna 
tankar och värderingar som bygger på kunskap och tidigare erfarenheter vilket färgar 
dess syn på världen. Hermeneutiken betonar betydelsen av tolkning och förståelse (Wal-
lén, 1996) och detta innebär att våra kunskaper och erfarenheter kommer att prägla den 
undersökning som vi genomför precis som respondenternas kunskaper och erfarenheter 
kommer att prägla den information de ger till oss. Enligt hermeneutiken innebär forskar-
rollen att vara subjektiv i den bemärkelsen att forskaren närmar sig forskningsobjektet 
utifrån sin egen förståelse och kunskap där kunskapen och förståelsen är en tillgång och 
inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidson, 1994). 
Medvetenheten om människans subjektivitet leder till en vetskap om att vår forskning 
kan och kommer att färgas av våra och respondenternas tidigare erfarenheter och värde-
ringar. Utifrån denna medvetenhet kommer vi att arbeta för att återge det som fram-
kommer i vår forskning på ett så sanningsenligt sätt som möjligt.  
 
Andersson (1979) skriver att det enligt hermeneutiken inte går att förstå en lösryckt me-
ning ur en bok då betydelsen av denna mening är beroende av en större helhet. Ett fy-
siskt fenomen (exempelvis en mening i en bok) kan betyda något helt annat i andra 
sammanhang, i olika kontext. Med det menar Andersson att sociala fenomen är knutna 
till en helhet och måste sättas in i dess rätta sammanhang. Övergången mellan helheten 
och dess delar kommer att förstås genom att forskaren hela tiden utvecklar sin förförstå-
else (Henfridsson, 1999) och detta är vad den hermeneutiska spiralen påvisar. Förförs-
tåelse leder till förståelse som i sin tur leder till att förförståelsen utvecklas, enligt Hen-
fridsson, och vi ska försöka tydliggöra detta genom ett exempel. När vi påbörjade vår 
undersökning hade vi en viss förförståelse för det problemområde som vi skulle under-
söka. När vi hade gjort vår första intervju ökade förståelsen för problemområdet genom 
de tolkningar som vi gjorde utifrån de svar respondenten lämnade. Till nästa intervju 
hade vi därför utvecklat vår förförståelse och även vår förståelse för problemområdet. 
Den andra intervjun i sin tur gav oss en ökad förståelse genom att vi tolkade de svar 
som erhållits kring problemområdet vilket ledde till ytterligare en utveckling av förförs-
tåelsen och så vidare.  

3.2 Metodval 
Tillsammans med det hermeneutiska angreppssättet har vi valt en kvalitativ metod. Det 
kvalitativa förhållningssättet betraktar den omgivande verkligheten som subjektiv 
(Backman, 1998) på samma sätt som det hermeneutiska synsättet betraktar människan 
som subjektiv (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Ofta ställs kvalitativa metoder i motsats till de kvantitativa då kvantitativa undersök-
ningar försöker finna numeriska relationer mellan mätbara egenskaper. Enligt Hartman 
(1998) handlar kvantitativa undersökningar om att isolera egenskaper och att finna 
kvantifierbara samband mellan dem. Vidare menar Hartman att kvalitativa undersök-
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ningar inte handlar om kvantifiering utan dessa karaktäriseras av att försöka nå förståel-
se för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. I vår undersökning ska vi för-
söka nå förståelse för hur vårdpersonalen upplever deras arbetssituation sedan införan-
det av EPJ vilket är en anledning till varför vi valt ett kvalitativt förhållningssätt.  

3.2.1 Forskningsstrategi 
En forskare ställs inför en mängd olika valsituationer under sitt arbete och varje val 
medför en rad fördelar och nackdelar. Det finns dock ingen väg som är den enda rätta 
men det finns däremot vissa strategier som är lämpligare än andra i vissa situationer 
eller för att hantera en viss forskningsfråga (Denscombe, 2000). Även Trost (1997) me-
nar att vid val av undersökningsmetod måste syftet med forskningen vara avgörande för 
vilken metod forskaren väljer att använda sig av.  
  
Denscombe (2000) menar att när en forskare ska välja strategi att arbeta efter kan denne 
välja mellan fallstudie, experiment, aktionsforskning, etnografi och survey. Dessa stra-
tegier har olika styrkor och svagheter och forskaren måste välja den som passar bäst för 
ändamålet. Syftet med vår uppsats är: att öka förståelsen för de olika yrkesgruppernas 
arbetssituation efter införandet av den elektroniska patientjournalen. För att undersöka 
detta anser vi att det krävs att vi gör en djupgående studie där vi försöker att inte styra 
respondenterna, så att deras egna tankar och synpunkter kommer fram. Eftersom fall-
studier är den strategi som, enligt exempelvis Denscombe (2000) och Bell (2000), stöd-
jer studier på djupet blev det vårt naturliga val. En ytterligare anledning till vårt val av 
strategi är att fallstudier, enligt Patel och Tebelius (1987), fokuserar på ett fåtal under-
sökningsenheter. Även Patel och Davidson (1994) beskriver fallstudier som en strategi 
där forskaren gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Vidare menar Patel 
och Davidson att begreppet ”fall” kan avse en individ, en grupp individer, en organisa-
tion eller en situation. Fallstudier är enligt författarna användbara när forskaren vill un-
dersöka processer och förändringar. Med anledning av detta anser vi att det med tanke 
på uppsatsens syfte är lämpligare att undersöka en verksamhet och därigenom få djupare 
inblick i deras situation än att få en ytlig inblick hos ett flertal verksamheter.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Vårt uppsatsarbete inleddes med funderingar och diskussioner kring ämnesval. För att 
få inspiration till vad uppsatsen skulle kunna handla om försökte vi definiera problem-
områden som var relevanta och intressanta för oss. Detta gjorde vi främst genom att läsa 
tidningar och vetenskapliga artiklar som vi sedan diskuterade kring. Vi kunde ganska 
snabbt läsa oss till att hälso- och sjukvården är ett område som har stort behov av IT 
men samtidigt har mycket problem med detta. En av oss har dessutom arbetat inom 
landstinget och kunde därför känna igen de problem och möjligheter som IT har innebu-
rit för verksamheten. Vi bestämde oss för att fördjupa oss inom IT i hälso- och sjukvår-
den och genomförde därför en litteraturstudie inom området. Denna litteraturstudie bör-
jade med att vi sökte efter relevant litteratur på universitetsbiblioteket vid LTU, Piteå 
stadsbibliotek samt Internet. Litteraturstudien tillsammans med erfarenheter från arbete 
inom vården resulterade i att vi kunde ringa in problemområden. I detta skede skrev vi 
ned alla idéer som kändes intressanta att arbeta vidare med och skissade sedan på tänk-
bart innehåll för varje område. Bell (2000) menar att om forskaren har många idéer kan 
denna skiss underlätta valet av ämnesområdet. Detta arbete resulterade i att vi hade ett 
område som vi kände att vi kunde arbeta vidare med. Detta område som handlade om 
EPJ och dess påverkan på vårdpersonalen och deras arbetssituation var något som kän-
des extra intressant att arbeta vidare med. Genom att diskutera med vårdpersonal fick vi 
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bekräftelse på att området var intressant och viktigt och vi såg också ett uttalat behov av 
forskning inom detta område. 
 
Efter att ha gjort vårt ämnesval och diskuterat igenom angreppssätt och metod för arbe-
tet kontaktade vi två personer vid Norrbottens Läns Landsting (NLL) samt en person 
vid Västerbottens Läns Landsting (VLL). Vi diskuterade vårt fördjupningsområde med 
dessa personer och de ansåg att området var både intressant och viktigt att undersöka. 
Därför fick vi också klartecken från dessa personer att göra vår empiriska studie hos 
dem. Då vi eftersträvar ett djup i vår undersökning valde vi att göra studien vid endast 
ett av dessa landsting. Vi anser att två mindre studier vid båda landstingen inte skulle 
kunna ge oss samma djup och förståelse som vad en större studie vid ett landsting skulle 
kunna ge.  
 
Eftersom en av oss har arbetat inom psykiatrin vid NLL valde vi att göra vår fallstudie 
där. Detta beroende på att möjligheten till rimlig information ökar om forskaren har 
kännedom om den situation respondenterna lever i (Patel & Tebelius, 1987). Genom 
detta val ökar möjligheten till att den information vi samlar in är rimlig vilket i sin tur 
ökar trovärdigheten i vår undersökning. Patel och Tebelius menar att rimligheten i en 
undersökning handlar om att uppvisa graden av rimlighet i information. Ytterligare en 
anledning till att vi valde att göra intervjuerna vid NLL var närheten till platsen för ge-
nomförandet av intervjuerna. Enligt Denscombe (2000) är detta ett rimligt val om de 
olika alternativen är lika ändamålsenliga. Däremot är det viktigt att tänka på att de ska 
vara lika ändamålsenliga och det får inte bli att forskaren väljer ”första bästa”, ”det lät-
taste” eller ”det billigaste” alternativet. 

3.3.1 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika sätt att samla in data vid fallstudier. Denscombe (2000) menar att det 
finns fyra olika datainsamlingsmetoder och dessa är frågeformulär, intervju, observation 
och skriftliga källor. Eftersom dessa metoder är olika så är de också lämpliga att använ-
da vid olika tillfällen. Intervjuer är den metod vi valt att använda oss av i denna under-
sökning och detta beror på att vi vill göra en djupare snarare än en bredare undersök-
ning. Ett bra sätt att erhålla ett mer djupgående material i det ämne som ska undersökas, 
är enligt Denscombe att använda sig av intervjuer. Materialet bygger då på information 
från ett färre antal respondenter och är av mer djupgående karaktär. Eftersom syftet med 
uppsatsen handlar om förståelsen för hur arbetssituationen ser ut för vårdpersonalens 
olika yrkesgrupper efter införandet av EPJ behövs ett material av djup karaktär.  

3.3.2 Val av respondenter 
Efter beslutet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod inleddes arbetet med att 
komma i kontakt med lämpliga respondenter. Vi menar att vårt urval var strategiskt ef-
tersom respondenterna valdes utifrån vilka arbetsuppgifter de har, vilka tidigare erfa-
renheter de besitter och vilken yrkesgrupp de tillhör. Detta urval gjordes beroende på att 
vi ville komma i kontakt med respondenter som kunde ge för undersökningen relevant 
information. Enligt Hartman (1998) är det vanligt vid fallstudier att forskaren väljer 
respondenter som kan ge relevant information. De kriterier vi bestämde att responden-
terna skulle uppfylla var: 
 

• Att de arbetar med VAS (den elektroniska patientjournal som används vid NLL) 
• Att de tidigare har arbetat med pappersjournal 
 

 16  
 



Metod   

• Att de arbetar med patienter och tillhör en av dessa yrkesgrupper: 
o Skötare 
o Sjuksköterska 
o Läkare/psykiater 
o Socionom 
o Arbetsterapeut 

 
Att vi har valt att arbeta med just dessa yrkeskategorier beror på att undersökningen 
görs inom psykiatrin och där är dessa yrkesgrupper representerade. Vi valde att genom-
föra intervjuer med en person från vardera yrkeskategori eftersom detta ger oss en hel-
hetsbild av vårdpersonalens arbetssituation. Strävan efter denna helhetsbild stämmer 
överens med vårt hermeneutiska angreppssätt där delarna och deras relationer skapar en 
helhet och denna helhet hjälper oss att få en så fullständig bild över situationen som 
möjligt.  
 
Vi delgav enhetscheferna vid NLL de uppsatta kriterierna som respondenterna skulle 
uppfylla och utifrån detta kontaktade enhetscheferna personer som stämde in på dessa 
kriterier. Vi kontaktades sedan av de personer som kunde tänka sig ställa upp på inter-
vju. Eftersom endast en person från vardera yrkesgrupp kontaktade oss behövde vi inte 
göra något ytterligare urval efter detta.  

3.3.3 Förberedelser inför intervjuer 
Förberedelserna inför intervjuerna började med att vi diskuterade vilken intervjuform vi 
skulle använda oss av i denna undersökning. Denscombe (2000) nämner tre typer av 
forskningsintervjuer och dessa är strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer 
och ostrukturerade intervjuer. Av dessa valde vi att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer då de ger oss möjligheter att förtydliga våra frågeställningar och att ställa 
följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1992). Kortfattat innebär semistrukturerade intervjuer 
att intervjuaren har en frågeguide som underlag till intervjun men denna frågeguide ska 
inte begränsa följden av frågorna. Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att intervjua-
ren är flexibel när det gäller ordningen i intervjuguiden och att låta den som blir inter-
vjuad utveckla sina tankar om det ämne som diskuteras. Detta betyder att svaren re-
spondenterna ger är öppna och att det är meningen att respondenterna utvecklar sina 
idéer och synpunkter. För oss innebär detta förutom en flexibel ordningsföljd av inter-
vjufrågorna att vi skapar öppna frågor som inte syftar till att få fram ja- eller nej-svar. 
Öppna frågor ger oss större möjlighet till diskussion med dem vi intervjuar vilket ökar 
sannolikheten att infånga relevant information för vår undersökning. Fördelen med öpp-
na frågor är att den information som samlas in genom svaren med stor sannolikhet kom-
mer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondentens synpunkter 
(Denscombe, 2000).  
 
Genom att respondenten ger öppna svar kan de leda in oss på spår vi själva inte hade 
tänkt på vilket minskar risken av att svaren blir styrda av våra förutfattade meningar. 
Eftersom vi är medvetna om vår subjektivitet vill vi undvika att genom frågeformule-
ringen styra respondenternas svar. Därför anser vi även att det är viktigt att frågorna blir 
neutrala i den mening att de inte innehåller värderingar och är ledande. Detta innebär 
exempelvis att vi istället för att fråga om de inte tycker EPJ är ett bra system, ber dem 
beskriva eller berätta om EPJ för oss. Enligt Patel och Davidsson (1994) bör intervjuar-
na undvika att ställa ledande frågor och vidare menar Trost (2001) att ledande frågor 
kan innebära att respondenterna svarar på det sätt de tror intervjuaren vill.    
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Innan frågeguiden konstrueras är det viktigt att de som skapar frågorna är väl inlästa på 
ämnesområdet (Trost, 2001). Vi valde därför att vid utformandet av frågor utgå från 
tidigare genomförda litteraturstudier inom ämnesområdet. Vår frågeguide består av ett 
antal ämnesområden som vi anser vara viktiga för vår undersökning och respondenterna 
ska därför få berätta om dessa. Vi har även skapat frågor som är kopplade till de olika 
ämnesområdena. Dessa frågor skapades i syfte att ge oss stöd under intervjuerna genom 
att vi kan kontrollera att vi inte missar viktiga beröringspunkter. Anledningen till att vi 
lade upp frågeguiden på detta sätt bottnar i att följdfrågorna vid en semistrukturerad 
intervju bestäms av respondenten (Lundahl & Skärvad, 1992), men vi får ändå en kon-
troll över att vi verkligen undersöker det vi har som syfte att undersöka.   

3.3.4 Pilotstudie 
Enligt Patel och Davidson (1994) kan en pilotstudie användas för att pröva en teknik 
eller ett visst upplägg för att samla in data. De menar vidare att en pilotstudie genomförs 
på personer som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. För att ytterligare sä-
kerställa att våra intervjuer skulle ge oss information som stämde överens med uppsat-
sens syfte använde vi oss av pilotstudie. Pilotstudien resulterade i att frågeguiden fick 
omarbetas lite då vissa frågor behövde förtydligas eller utvecklas. De två personer som 
intervjuades i denna pilotstudie arbetar inom psykiatrin och uppfyller de kriterier som 
respondenterna i vår undersökning gör. Resultatet från dessa intervjuer redovisas dock 
inte i denna uppsats då de enbart hade som syfte att förbättra frågeguiden.  
 
När vi genomförde pilotstudien var vi båda aktiva med att ställa frågor till och diskutera 
med respondenterna. Efter denna studie kände vi oss nöjda med vårt samarbete och be-
slutade oss därför för att tillsammans genomföra resterande intervjuer. Dessutom menar 
Trost (1997) att det kan vara ett gott stöd att vara två intervjuare och om dessa två är 
samspelta gör de vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och förståel-
se än vad en intervjuare skulle göra.   

3.3.5 Intervjuernas genomförande 
Innan en intervju genomförs är det enligt Patel och Davidsson (1994) viktigt att förklara 
för respondenterna vad deras bidrag betyder för dem själva för att motivera dem till att 
aktivt delta. Vi började varje intervju med att förklara syftet med undersökningen och 
relaterade detta till respondenternas egna intressen. Vi förklarade för respondenterna att 
de genom att delta i denna intervju skulle bidra till att skapa en förståelse för deras ar-
betssituation. Denna förståelse skulle sedan förutom sitt forskningsvärde kunna leda till 
möjligheten att lyfta problematik samt genomföra förbättringar i deras egen arbetssitua-
tion eftersom undersökningens resultat kommer att överlämnas till enhetscheferna vid 
undersökningsenheterna. Att vi började intervjun på detta sätt beror på att respondenter-
na skulle få en bättre förståelse för hur viktigt deras bidrag är och därmed också motive-
ra respondenterna till att verkligen berätta deras historia för oss. 
 
Intervjuerna genomfördes i olika lokaler, antingen i respondentens egna rum eller i en 
annan lokal bokad av respondenten. Att vi lät respondenterna själva välja vilka rum in-
tervjuerna skulle genomföras i beror på att vi ville att de skulle känna sig trygga och det 
kan enligt Trost (1997) uppnås på detta sätt. Alla intervjuer spelades in på band för att 
vi under intervjun inte skulle behöva anteckna utan istället kunde vi koncentrera oss på 
dialogen med respondenterna. Enligt Thomsson (2002) krävs en bandspelare för att den 
som intervjuar ska hinna reflektera över vad som sägs under intervjun och för att kunna 
guida intervjun vidare. Ingen av respondenterna hade något emot att intervjun spelades 
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in på band och ingen av respondenterna upplevdes störda av detta. Intervjuerna varade i 
snitt 40 minuter där den längsta intervjun var 57 minuter och den kortaste intervjun var 
32 minuter.  

3.3.6 Bearbetning av intervjumaterial 
Efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi igenom de inspelade intervjuerna. 
Transkriberingen av intervjumaterialet skedde dagen efter varje intervjutillfälle. Vid 
transkriberingen valde vi att i huvudsak skriva ner intervjuerna ordagrant med undantag 
från skratt, pauser och icke ämnesrelevanta diskussioner. Eftersom vår undersökning 
inte har för avsikt att knyta respondenterna personligen till intervjuerna utan istället till 
deras yrkesgrupp valde vi att byta ut deras namn mot deras yrkesroll vid transkribering-
en. Efter transkriberingen läste vi igenom alla intervjuer och började därefter omarbeta 
materialet genom att skriva om dem från talspråk till textspråk. Vi gjorde även ett urval 
av det material vi ansåg vara relevant för undersökningen varför allt som framkom un-
der intervjuerna inte finns presenterat i denna uppsats.   
 
Vi började i detta skede att analysera den data vi samlat in och sammanställt. Eftersom 
vi ville finna teman och mönster inom och mellan intervjuerna använde vi oss av kvali-
tativ analys. Enligt Repstad (1999) sker en tematisering av analysmaterialet vid en kva-
litativ analys. Analysen började med att vi läste igenom transkriberingarna och vi an-
vände oss av färgpennor för att markera varje funnet tema i respektive intervju med en 
specifik färg. Detta gjorde att vi på ett bra sätt kunde få en överblick över vilka olika 
teman de olika respondenterna berörde under intervjun. De teman vi fann under analy-
sen av materialet var att dokumentera i journalen, tillgänglighet, mobilitet, ergonomi, 
kommunikation och samarbete, utveckling samt utbildning. Eftersom samtliga teman 
återfanns hos alla respondenter användes dessa som rubriker i analyskapitlet där vi 
kopplade analysen mot teorin för att sätta den i ett teoretiskt sammanhang. I detta skede 
använde vi oss Löwgren och Stoltermans (1998) produktdimensioner för att analysen 
skulle berikas genom att belysas från de perspektiv produktdimensionerna har. I kapitel 
6.2 finns en reflektion kring användandet av produktdimensionerna och hur de hjälpt 
oss under analysarbetet.  

3.4 Trovärdighet och rimlighet 
Trovärdighet och rimlighet är två viktiga aspekter att reflektera kring då en undersök-
ning genomförs. Detta för att göra läsaren uppmärksam på faktorer som kan ha påverkat 
undersökningen i olika riktningar. I detta avsnitt diskuterar vi vår undersökning i rela-
tion till begreppen trovärdighet och rimlighet.  

3.4.1 Trovärdighet 
Enligt Patel och Tebelius (1987) innebär trovärdighet undersökningens pålitlighet vilket 
handlar om att forskaren ska kunna argumentera för pålitligheten i informationen som 
samlats in vid intervjuerna. För att vår undersökning skulle få en hög trovärdighet valde 
vi därför att spela in intervjuerna på band så vi sedan kunde återge den insamlade in-
formationen på ett korrekt sätt och inte heller missa viktiga detaljer som respondenterna 
tagit upp. Under intervjuerna använde vi oss även av en frågeguide för att kontrollera att 
vi fick svar på alla frågor vi ville ha svar på och genom detta säkerställa att vi undersök-
te det vi ämnade undersöka. Att veta vad som undersöks innebär en konformitet mellan 
vad som avses att undersöka och vad som faktiskt undersöks (Patel & Davidson, 1994). 
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Vi valde att vara två vid varje intervjutillfälle eftersom Thomsson (2002) menar att det 
är en fördel då de som intervjuar kan finna en trygghet i att det är två som tolkar och 
försöker förstå det som sägs under en intervju. Vi anser att pålitligheten och därmed 
även trovärdigheten i det som framkommer under intervjun ökar, eftersom risken för 
feltolkningar är mindre när båda två har medverkat. Att vara två vid intervjun var även 
till hjälp vid transkriberingen då vi ville vara säkra på att återge intervjuerna på ett så 
sanningsenligt sätt som möjligt. Enligt Trost (1997) kan dessutom två samspelta inter-
vjuare göra en bättre intervju med större informationsmängd än vad endast en skulle 
göra.  
 
När vi kontaktade enhetscheferna för att få deras godkännande att genomföra våra inter-
vjuer hos dem så erbjöd de sig att skicka ett mail till den vårdpersonal som uppfyllde de 
kriterier som vi hade satt upp för våra respondenter. Att enhetscheferna tog denna kon-
takt med vårdpersonalen är inget som påverkar trovärdigheten i negativ riktning i vår 
undersökning. Enhetscheferna hade inte enligt vår uppfattning något egenintresse av att 
välja viss personal till dessa intervjuer utan de upplevdes vara lika mån som sin perso-
nal av att undersökningen skulle ge en så sanningsenlig bild av arbetssituationen som 
möjligt. Enligt Repstad (1999) är det inte heller någon större risk att chefer gör urval 
efter eget intresse men för att motverka att så sker kan forskarna specificera vilka kate-
gorier de vill intervjua vilket vi hade gjort. Vår undersökning ska försöka ge en förståel-
se av vårdpersonalens arbetssituation efter införandet av EPJ och är på inget sätt någon 
utvärdering av enhetschefernas arbete. På grund av detta har därför inte denna under-
söknings trovärdighet påverkats i negativ bemärkelse. 
 
Innan varje intervju genomfördes berättade vi för respondenterna att enhetscheferna 
samt de själva skulle få ta del av vår undersökning när den var färdigställd. Detta skulle 
i vissa fall kunna bidra till att respondenterna inte berättar om sin situation på ett san-
ningsenligt sätt för att de inte vill att chefen ska veta deras åsikt. Men under våra inter-
vjuer talade respondenterna väldigt öppet och ohämmat. De visade inga tecken på att 
undvika att svara på någon specifik fråga och var inte heller rädda för att kritisera eller 
berömma VAS och sin arbetssituation. En iakttagelse vi gjort under våra besök vid NLL 
är dessutom att det råder ett öppet klimat mellan cheferna och de övriga anställda. Vår 
bedömning är därför att deras medvetenhet om att cheferna skulle få ta del av det färdi-
ga materialet inte påverkat trovärdigheten i den information vi samlat in.  

3.4.2 Rimlighet 
Rimligheten i en undersökning handlar om att uppvisa graden av rimlighet i information 
och tolkningar och detta uppnås bland annat genom att forskaren kan uppvisa att tolk-
ningarna bygger på ett rikt material (Patel & Tebelius, 1987). Vidare menar författarna 
att möjligheten till rimlig information ökar om forskaren har kännedom om den situa-
tion respondenterna lever i.  
 
Våra intervjuer byggde på öppna frågor där respondenterna fritt fick prata med vägled-
ning av oss som intervjuade. Detta resulterade i ett väldigt rikt intervjumaterial vilket 
höjer rimligheten i vår undersökning. En annan faktor som höjer rimligheten i vår un-
dersökning är att en utav oss arbetat vid undersökningsenheten och har därför känne-
dom om den situation respondenterna befinner sig i.  
 
I vår undersökning valde vi att intervjua fem personer från olika yrkesgrupper. Detta 
gjordes för att få en helhetsbild av arbetssituationen. Eftersom de olika yrkesgrupperna 
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arbetar med olika delar kunde deras samlade erfarenheter och kunskaper bilda denna 
helhet. Dock har endast en person från vardera yrkeskategori intervjuats vilket kan på-
verka rimligheten i undersökningen eftersom en persons erfarenheter och kunskaper inte 
behöver stämma överens med övriga i samma yrkesgrupp. Detta beroende på att männi-
skor även inom samma yrkesgrupp kan ha olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
Eftersom vi inte avser att generalisera i denna undersökning anser vi inte att detta är 
något problem.  
 
När vårdpersonalen tagit del av förfrågan om att delta i vår undersökning kontaktades vi 
av dem som kunde tänka sig att delta. Eftersom vi i detta läge endast blev kontaktade av 
en person från vardera yrkesgrupp gjordes här inget ytterligare urval. Läsaren bör göras 
uppmärksam på detta eftersom personerna som deltagit i undersökningen gjort det på 
eget initiativ. Det finns således en risk att de som valt att delta gjort det av en anledning, 
exempelvis att de är missnöjda med systemet och därför vill vara med och påverka un-
dersökningen. Likaså kan de ha valt att delta för att de är nöjda med systemet och vill 
lyfta fram det. För att undvika att detta ska påverka rimligheten i den information vi 
samlat in har vi frågat respondenterna om deras inställning till VAS idag samt deras 
inställning till VAS innan det infördes. Detta eftersom deras inställning till system kan 
diskuteras och analyseras i relation till deras svar på våra frågor om VAS under inter-
vjuerna. 
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4 Empiri 
Den empiri vi presenterar i detta kapitel baseras på de fem intervjuer vi genomfört vid 
NLL under hösten 2004. Vi har valt att presentera intervjuerna var för sig strukturerade 
efter de två huvudfrågorna i frågeguiden. Den elektroniska patientjournal som används 
vid NLL är VAS och det begrepp som kommer att användas i empirikapitlet är därför 
VAS. Där denna undersökning är genomförd implementerades VAS för ungefär fyra år 
sedan vilket innebär att vårdpersonalen har stor erfarenhet av att arbeta med VAS. Ef-
tersom respondenterna i denna undersökning är anonyma används inte deras namn i 
sammanställningen av intervjuerna. Istället presenteras respondenterna efter den yrkes-
grupp de tillhör. Innan intervjuerna presenteras redovisas hälso- och sjukvården som 
organisation samt specifikt vad psykiatrin arbetar med.   

4.1 Hälso- och sjukvården som organisation  
Ansvaret för hälso- och sjukvården i det svenska sjukvårdssystemet delas mellan stat, 
landsting och kommun (Regeringskansliet, 2004). Staten har ansvar för den övergripan-
de hälso- och sjukvårdspolitiken. Vad som är landstingens respektive kommunernas 
ansvar regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) men denna lag ger samtidigt lands-
ting och kommun stor frihet att organisera sin egen sjukvård. Enligt Regeringskansliet 
har landstingen ansvar över uppgifter för stora geografiska områden och detta kräver 
därför stora resurser. Vidare menar Regeringskansliet att landstingens viktigaste uppgift 
är hälso- och sjukvården och de har ansvar för att organisera vården på ett sätt som gör 
att alla medborgare har tillgång till en god vård. Kommunerna i sin tur har ansvar för 
vård av äldre samt stöd och service till dem som lämnar sjukhusvården då de är färdig-
behandlade och utskrivna. Dessutom har kommunerna ansvar för personer med psykis-
ka funktionshinder vad det gäller boende, sysselsättning och stöd.  
 
Hälso- och sjukvården har en organisationsstruktur som kan beskrivas som strängt hie-
rarkisk. Denna hierarki kännetecknas genom de skarpa gränserna som finns mellan olika 
yrkesgrupper (Högberg, 2001). Författaren förklarar gränserna mellan tre olika yrkes-
grupper på följande sätt. Läkare har en överordnad position beroende på deras medi-
cinska ansvar och vetenskapliga sakkunskap. Sjuksköterskans mellanställning karaktäri-
seras av beroende uppåt i hierarkin och strävan efter kontroll neråt. Nederst i hierarkin, 
men samtidigt närmast patienten befinner sig undersköterskor, skötare och vårdbiträden. 

4.1.1 Psykiatrin 
Hälso- och sjukvården har många olika divisioner som är specialiserade på olika områ-
den som till exempel kirurgi, medicin och psykiatri. Spaton Norqvist (2004) skriver på 
NLL:s hemsida att psykiatrin erbjuder personer med psykisk sjukdom, utifrån vetenskap 
och beprövad erfarenhet, en välfungerande psykiatrisk specialistvård. Detta för att indi-
viden så långt det är möjligt, ska kunna råda över sitt eget liv och delta i ett normalt 
samhällsliv. Man menar på NLL att utredning, behandling och rehabilitering görs av 
multiprofessionella team där bland annat arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska och skö-
tare ingår. Alla bidrar i patientens behandling och omvårdnad. Samverkan med hälso- 
och sjukvården i övrigt liksom med socialtjänst, anhöriga och patientföreningar är också 
mycket viktig. 
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4.2 Intervju med skötare 
Skötaren har arbetat i sin yrkesroll vid NLL sedan 1978. De senaste sex åren har arbetet 
skett med VAS och tidigare arbetade respondenten istället med pappersjournaler. När 
VAS infördes upplevde skötaren att det kändes jobbigt att arbeta med datorer. Skötaren 
trodde inte att det skulle fungera att börja arbeta på detta sätt och hade därför en negativ 
inställning till VAS. Idag har skötaren en annan inställning eftersom respondenten upp-
lever många fördelar med systemet. 

4.2.1 Hur ser arbetet med EPJ ut idag? 
Arbetsdagen börjar med att skötaren får en muntlig rapport om patienterna som finns på 
avdelningen. Denna rapport är och ska vara ganska kort och om skötaren vill ha mer 
information om någon patient får denne läsa journalanteckningar i VAS. Om det sedan 
under dagen händer något med en patient gör skötaren anteckningar i VAS om detta. 
Detta görs genom att försöka hitta de sökord som är lämpliga att dokumentera under för 
att så många som möjligt sedan ska kunna ta del av informationen kring patienten. Skö-
tarens dokumentation om en patient blir tillgängligt för andra på avdelningen men också 
för personal inom öppenvården. Om något annorlunda händer med en patient som är 
viktigt att rapportera om, gör skötaren anteckningar direkt efter händelsen. Det finns 
dock ett problem i samband med detta då datorerna ibland är upptagna av kollegor efter-
som det totalt arbetar 20 skötare på avdelningen och de endast har tillgång till samman-
lagt fyra datorer. Detta innebär att skötaren istället måste göra annat i väntan på att en 
dator ska bli ledig varför det inte alltid är möjligt att dokumentera direkt efter en hän-
delse. I övrigt gör skötaren anteckningar i slutet av arbetsdagen som innehåller informa-
tion om vad som hänt kring patienten under dagen.    
 
Skötaren menar att den information som finns i VAS har en tendens att bli väldigt lång, 
mer likt en novell. Men skötaren menar att vårdpersonalen med tiden lär sig att få med 
så mycket information som möjligt men ändå använda så lite text som möjligt för att 
andra ska orka med att läsa vad som är skrivet. Det finns inte så mycket upprepningar 
av informationen i VAS och skötaren menar att alla är medvetna om att upprepningar 
ska undvikas. När något nytt ska dokumenteras går skötaren in i VAS och kan med 
hjälp av ett sökord se om informationen redan finns där. Skötaren upplever sig få ett bra 
stöd av VAS men att det fanns andra eller fler sökord att dokumentera under eftersom 
det ibland är svårt att veta vilket sökord som ska användas. När skötaren saknar något 
som ska föras in i journalen får denne skriva lite extra så att det som skrivs passar in på 
de sökord som finns. Detta är nödvändigt för att den som sedan ska läsa ska förstå vad 
som menas med journalanteckningen.  
 
Respondenten kan förutom att skriva journalanteckningar använda VAS för att gå in 
och kontrollera provsvar från laboratoriet. Dessutom kan skötaren skicka meddelanden 
till annan vårdpersonal genom VAS och det kallas VAS-meddelanden. Detta innebär att 
meddelanden kan skickas internt varför sekretessbelagd information kan bifogas i dessa 
meddelande. Sändaren blir automatiskt meddelad när mottagaren läst VAS-
meddelandet.  
 
Skötaren deltog inte vid utvecklingen av VAS och känner inte heller till någon som del-
tog i denna utvecklingsprocess. Sedan VAS infördes i verksamheten har skötaren fått 
två dagars utbildning i systemets användning och funktion vilket skötaren tycker är väl-
digt lite. Skötaren upplever dessutom att den utbildning de fått av arbetsgivaren var en 
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form av korvstoppning som inte tillförde något. Istället lär vårdpersonalen av varandra, 
om någon har problem får denne hjälp av någon annan.  

4.2.2 Finns det någon skillnad mellan att arbeta med EPJ och att arbeta med 
pappersjournal? 
Skötaren upplever att det är roligare att arbeta med VAS än att arbeta med pappersjour-
naler. Ett arbete med VAS innebär att gränserna mellan de olika yrkesrollerna suddas ut 
genom att även skötarna får använda sig av VAS och göra sådant som tidigare inte var 
tillåtet för yrkesgruppen, till exempel in- och utskrivningar. Skötaren upplever sig där-
för mer delaktig i patientarbetet sedan VAS infördes. Detta är en effekt som skötaren 
inte hade förväntat sig av VAS. Skötaren ser inga hinder med VAS annat än om det blir 
ett långt datastopp eftersom de är beroende av att systemet fungerar.  
 
Respondenten menar att en fördel med VAS är tillgängligheten eftersom informationen 
finns tillgänglig för andra vårdenheter direkt något dokumenterats. När skötaren arbeta-
de med pappersjournaler fick de istället diktera anteckningar som sekreterarna fick föra 
in i journalen. Det arbetssättet gjorde att mycket information gick förlorad. Om skötaren 
dikterat något en fredag kanske det inte fanns tillgängligt förrän måndag eftermiddag 
och mycket kunde ha hänt patienten däremellan. Att datorerna inte går att bära med sig 
till mötet med en patient ser skötaren inte som något problem. När skötaren ska träffa en 
patient ska inte journalen vara med även om möjligheten finns. Skötaren menar att de 
inte arbetar på detta sätt i psykiatrin. När de arbetade med pappersjournalerna följde den 
inte med vid patientmötet heller.  
 
Respondenten upplever att en effekt av VAS är att vårdpersonalen är mer noggrann när 
de formulerar sig i texten. Skötaren upplever sig mer noggrann och korrekt vid doku-
mentationen eftersom det är fler som ska ha tillgång till vad som skrivs. Informationen 
blir även mer knuten till personen som skrivit den och detta upplever skötaren vara en 
positiv och inte väntad effekt av VAS. En annan effekt är att skötaren tillbringar mer tid 
till att dokumentera idag än vid arbete med pappersjournalen. Detta beror enligt sköta-
ren på att de är mer delaktiga i dokumentationen än tidigare. 
 
Skötaren tycker att VAS har inneburit ett nytt sätt att kommunicera inom och mellan 
yrkesgrupperna. Idag kommer yrkesgrupperna åt information från varandra på ett snab-
bare sätt än tidigare eftersom de slipper ringa runt till varandra och sitta i telefonköer. 
Därför tas det också del av varandras arbete på ett annat sätt än tidigare eftersom samar-
betet blir annorlunda. Eftersom skötaren kan se vad exempelvis läkare och öppenvården 
har sagt om en patient så får skötaren ett bättre perspektiv över hur patienten har haft 
det. Allt är samlat på ett och samma ställe och skötaren behöver inte springa och leta 
efter papper. 

4.3 Intervju med läkare 
Respondenten har arbetat som läkare i drygt 20 år och arbetar idag som överläkare vid 
NLL. Läkaren har svårt att säga hur länge arbetet med VAS har pågått men tror att det 
är sedan år 2000. Vid införandet av VAS var läkaren lite negativt inställd eftersom det 
var svårt att föreställa sig ett arbete utan pappersjournalen. Men idag upplever läkaren 
att VAS har fördelar gentemot pappersjournalerna. Med tanke på informationsflödet 
som finns inom organisationen idag känner läkaren att de inte skulle klara sig utan 
VAS. 
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4.3.1 Hur ser arbetet med EPJ ut idag? 
Läkaren börjar sin arbetsdag med att starta datorn på sitt kontor. Eftersom läkaren har 
telefontid på morgonen ringer ofta patienter och läkaren kan då ta fram journalen på 
datorn och arbeta med denna och prata i telefonen samtidigt. Efter telefontidens slut 
träffar läkaren patienter men innan ett patientmöte går läkaren in i journalen för att läsa 
den information som redan finns om patienten ifråga. Om patienten tidigare haft kontakt 
med någon annan läkare utanför psykiatrin blir det inte synligt för respondenten. För att 
veta vad som hänt patienten på till exempel medicinavdelningen måste de skriva en re-
miss till läkaren eller så kan denne begära journalkopior på vanligt sätt i pappersform 
eller via VAS. I VAS kan läkaren förutom journalanteckningar ta del av provsvar, me-
dicinlista och tidigare journalanteckningar. Provsvar som EKG och röntgen får läkaren i 
textform i VAS eftersom den inte klarar av bilder. Medicinlistan i VAS innehåller in-
formation om vilka mediciner patienten äter och här kan läkaren se vad som föreskrivits 
från hela Norrbotten förutom från privatkliniker. Läkaren kan dock inte se provsvar från 
hela sjukhuset utan bara de som är skickade till psykiatrin. I samband med att läkaren 
träffar patienter skrivs ofta recept, intyg, remisser eller sjukskrivningar och detta sker 
via datorn. Intyg och sjukskrivningar skrivs ut på papper för att sedan skickas med pos-
ten till rätt instans. Efter ett möte med en patient dikterar läkaren och sedan skriver sek-
reterarna in detta i journalen. Läkaren signerar dessa anteckningar när de är inskrivna i 
VAS vilket oftast sker vid arbetsdagens slut. Om informationen om en patient behöver 
skickas till en annan klinik så dikterar läkaren den informationen och ber sedan sekrete-
raren skicka denna information för kännedom till berörd klinik.  
 
Respondenten använder ofta funktionen VAS-meddelande och kommunikationen mel-
lan och inom yrkesgrupperna sker ofta via VAS-meddelanden. Eftersom läkaren bara 
har en halvtimmes telefontid på morgonen ringer patienter ofta andra vårdgivare för 
sjukskrivningar, recept och dylikt. Dessa vårdgivare kan då skicka VAS-meddelanden 
till läkaren om vilken patient som behöver vilken åtgärd och läkaren kan sedan ordna 
det. Det blir således väldigt många meddelanden för läkaren att ta ställning till under en 
arbetsdag.  
 
Läkaren har fått utbildning i VAS vid tre tillfällen och denna utbildning har innefattat 
de viktigaste grunderna i användningen. Läkaren önskar mer utbildning inom systemet 
eftersom en djupare kunskap skulle leda till att användningen av VAS skulle bli effekti-
vare. Exempelvis vet läkaren att det går att se grafiska kurvor på en patients vikt men 
vet inte hur detta tas fram vilket skulle vara till stor hjälp för läkaren som arbetar med 
patienter med ätstörningar. Det finns mycket i VAS som inte kan utnyttjas på grund av 
att kunskap saknas. Läkaren menar att systemet skulle kunna utnyttjas bättre om det 
gick att ta vara på de fördelar som systemet kan ge. Läkaren har även deltagit vid vissa 
delar av utvecklandet av VAS. Att systemet skulle införas kunde inte påverkas men lä-
karen fick vara med och diskutera kring vilka sökord som deras yrkesgrupp behövde i 
VAS. Läkaren upplever att utvecklarna lyssnade och tog till sig de önskemål som fram-
kom under dessa diskussioner. Däremot skulle läkaren vilja göra vissa förändringar hos 
VAS. Sökorden som tidigare tagits fram skulle läkaren vilja ha mer lättillgängliga så att 
de lättare hittas. Informationen i VAS kan ofta upprepas vilket läkaren tror beror på att 
sökorden inte används. Om en patient läggs in på avdelningen skriver läkaren inskriv-
ningsanteckningar och sedan skriver personalen på avdelningen anteckningar som är 
ganska likartade. Sedan skrivs det ytterligare anteckningar om patienten som förs dagli-
gen och samma information kommer därför att upprepas vid många tillfällen. Dessutom 
skulle en försättssida med basal information vara bra så att information inte behöver 
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upprepas hela tiden. Läkaren skulle också önska att det skulle gå att ta fram diagnoser 
via ett sökord vilket de inte har idag. Idag går det mycket tid till att söka efter informa-
tion i VAS eftersom alla använder olika sökord och att det inte finns någon 
lättöverskådlig översikt med den viktigaste informationen om patienten.   

4.3.2 Finns det någon skillnad mellan att arbeta med EPJ och att arbeta med 
pappersjournal? 
När läkaren arbetade med pappersjournalen fanns det problem under telefontiden på 
morgonen. När patienterna ringde hade läkaren inte tillgång till journaler kring patien-
terna och kunde därför inte kontrollera uppgifter som patienten lämnade. Eftersom pati-
enterna ofta vill ha nya recept eller förlängd sjukskrivning när de ringer på telefontiden 
kunde läkaren inte kontrollera om det exempelvis var dags att förnya ett recept. Ibland 
kunde läkaren få upptäcka sådant i efterhand eller kontrollera uppgifterna genom att 
söka upp pappersjournalen och sedan återkomma till patienten. Detta kunde dock ta tid 
eftersom det kunde ta tid att komma åt journalen då den kunde finnas på någon annan 
avdelning eller hos någon annan läkare. Tidigare gick det åt mycket tid till att söka efter 
journaler vilket idag är avhjälpt med VAS.  
 
Respondenten upplever att pappersjournalen gav en bättre översikt eftersom den gick att 
bläddra i, det blev tydligt hur stor den var beroende på om den var tjock eller tunn. På 
grund av detta var pappersjournalen lättare att arbeta med. Enligt läkaren är det en trä-
ningssak att börja använda VAS och det finns fördelar med den. I VAS finns det mesta 
samlat, journalanteckningar, labsvar, röntgenremissvar med mera och läkaren får därför 
ett bra stöd av VAS i sitt arbete. Allt finns där trots att läkaren ibland måste komplettera 
vissa uppgifter med att begära pappersjournaler men behovet av detta minskar med ti-
den. Eftersom det finns patienter som går till olika vårdgivare till exempel läkare, ar-
betsterapeut och socionom och då kan alla dessa vårdgivare skriva sina anteckningar på 
ett samlat ställe i och med VAS. Detta innebär att läkaren får direkt åtkomst till aktuell 
information och en större helhetssyn över patientens historia. Med pappersjournalen 
kunde det ta flera veckor innan journalanteckningar fanns tillgängliga och nedskrivna. 
En annan fördel med VAS är att den är mer tillgänglig eftersom allt som krävs är en 
dator och tillgången på datorer är bra då läkaren har en egen på sitt rum. Tidigare var 
läkaren tvungen att be sekreterarna ta fram journalen.  
 
Sedan VAS infördes ägnar läkaren varken mer eller mindre tid till dokumentation vilket 
kan bero på att läkaren fortfarande dikterar för att sedan låta sekreteraren journalföra. 
Däremot är det mer förmedlande av information idag i och med att läkaren inte har så 
stor telefontillgänglighet längre. Läkaren träffar också färre patienter idag än tidigare 
och har färre återbesök. Detta tror läkaren beror på ett nytt arbetssätt där det är mer indi-
rekt arbete. Kontakten med patienten kan skötas av någon annan som förmedlar infor-
mationen till läkaren som i sin tur kan utföra åtgärden.  
 
VAS har inneburit ett nytt sätt att kommunicera. Tidigare skickades ofta lappar mellan 
varandra. Eftersom det idag har blivit ett ökat tryck på informationsflöde och beslut 
skulle detta arbetssätt inte fungera. Idag sker denna kommunikation genom VAS så 
istället för att skicka gula lappar mellan varandra skickas VAS-meddelanden. Idag är 
det mer indirekt arbete och mer kommunikation och ökningen av kommunikation är väl 
en förutsättning för att kunna ha mer indirekt arbete.  
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En viktig fråga med VAS är enligt läkaren arbetsmiljön. Läkaren har fått lite ont i axlar 
av att arbeta med datorer. Efter att ha varit i kontakt med en sjukgymnast så har läkaren 
fått handledsstöd, bra stol, headset till telefonen och sådana hjälpmedel underlättar arbe-
te med datorer.  

4.4 Intervju med sjuksköterska 
Respondenten har arbetat som sjuksköterska i 6 år och har arbetat med VAS sen år 
2000. Före det arbetade sjuksköterskan som undersköterska inom primärvården och på 
den tiden hade de pappersjournal. När VAS skulle införas så var sjuksköterskan väldigt 
positiv till detta och är fortfarande positivt inställd till arbetet med VAS. Sjuksköterskan 
har provat att arbeta med andra system inom olika områden och anser att det system de 
själva har fungerar ganska bra och att det är stor skillnad jämfört med de andra system 
som sjuksköterskan har provat. 

4.4.1 Hur ser arbetet med EPJ ut idag? 
När det gäller utbildning i VAS har sjuksköterskan fått en snabbintroduktion på ungefär 
4 timmar. Denna introduktion var teoretisk och sjuksköterskan fick lära sig vilka knap-
par de skulle använda. De som höll i introduktionen förklarade nästan varenda tangent-
tryckning som personalen skulle göra. När introduktionen var färdig visste sjuksköters-
kan däremot inte hur de praktiskt skulle använda sig av VAS. Därför har sjuksköterskan 
lärt sig själv genom att våga prova och verkligen använda systemet. På frågan om sjuk-
sköterskan känner att det behövs mer utbildning blir svaret nej och sjuksköterskan anser 
sig idag ha den kunskap som krävs för att använda VAS. 

  
Respondenten har inte varit med om att utveckla VAS och anser att det borde vara med 
fler anställda vid utveckling av system. Enligt sjuksköterskan borde det rimligtvis vara 
med en från varje klinik om denna utveckling. På frågan om de har användarstöd svarar 
sjuksköterskan att de inte vet vem de ska vända sig till om de exempelvis tycker att de 
sökord som finns inte fungerar bra. Däremot så finns en jour om det inte skulle gå att 
logga in eller om systemet kraschar. 
 
Den information som finns i VAS anser sjuksköterskan vara ganska fullständig och kor-
rekt men många är fortfarande osäkra på vilket sökord de ska skriva informationen un-
der. Därför händer det att personal skriver information under flera sökord för att de är 
rädd att de övriga i personalen ska missa informationen. Följderna av detta är att det tar 
längre tid för dessa personer att dokumentera och när någon annan söker i VAS så kan-
ske de inte hittar denna information eftersom den kan vara dokumenterad under fel sök-
ord. Enligt sjuksköterskan är tillgängligheten till informationen bra och det krånglar 
sällan men ett problem är att det finns för få datorer. Personalen får ibland stå i kö för 
att få tillgång till en dator och de kan också få gå omkring och leta till dess att de hittar 
en ledig dator. Där sjuksköterskan arbetar har de tillgång till fem datorer men det är 
väldigt många som ska använda dem. Av dessa datorer är en placerad på ett ställe som 
gör att den är svårtillgänglig. I övrigt anser sjuksköterskan att det idag tillbringas myck-
et tid framför datorn jämfört med tidigare. 
 
En normal arbetsdag med VAS börjar redan på morgonen vid ett möte då någon ur per-
sonalen kontrollerar information från kvällen innan för att personalen ska veta vad som 
har hänt. Fortsättningsvis så går sjuksköterskan in kontinuerligt och kontrollerar den 
information som sjuksköterskan behöver under dagen. Eftersom personalen ska doku-
mentera allt som sker i samband med patienten blir det ofta kö vid datorerna och detta 
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beror delvis på att det bara finns en på expeditionen. De övriga finns i rum som kan vara 
bokade för exempelvis patientbesök vilket innebär att dessa kan vara otillgängliga. 
 
Sjuksköterskan anser sig ha ett bra stöd av VAS i sitt arbete och skulle inte klara sig 
utan VAS idag. Det finns andra inom sjukvården som fortfarande använder pappers-
journal vid sidan av VAS men där sjuksköterskan arbetar har de bestämt att allt ska do-
kumenteras i VAS. Det som finns i pappersform är den vårdplan som utarbetas tillsam-
mans med patienten vid deras första besök. Även ett inskrivningsblad som doktorerna 
gör och en medicinlista finns i pappersform. Enligt sjuksköterskan är röntgen och labo-
ratorium integrerade med deras VAS då de skickar remisser till dessa och sedan får de 
remiss- och provsvar tillbaka. Däremot kan de inte se exempelvis röntgenbilder eller 
EKG utan informationen är endast i textform. Då sjuksköterskan arbetade på medicin 
kunde de se röntgenbilder och EKG men där respondenten arbetar idag har de inte dessa 
funktioner. Idag finns det enligt sjuksköterskan en större helhetssyn över patientens 
sjukdomshistoria trots att de inte kan se det som skrivits på andra avdelningar om de 
inte har skickat en epikris6. Däremot så kan de läsa vad läkarna har skrivit och detta 
kunde de inte tidigare när de arbetade med pappersjournalen. Enligt sjuksköterskan in-
nebär detta att de har bättre överblick och kontroll idag. 
 
Sjuksköterskan anser att det vore bra om personalen fick en repetition av de sökord som 
finns och vad de står för och vad man ska skriva och vart det ska skrivas. Detta är något 
som behövs då det inte fungerar helt tillfredsställande. Vidare säger sjuksköterskan att 
alla sökord inte är relevanta för deras avdelning och att det vore bra med en diskussion 
om detta och även om det går att lägga till nya sökord som sjuksköterskan anser inte 
finns idag. Personalen skulle bättre veta vart de ska skriva informationen och det skulle 
innebära att det tar mindre tid att leta den information som önskas. När de får nya dato-
rer hoppas respondenten också att de ska få möjlighet att se röntgenbilder och EKG då 
detta skulle underlätta deras arbete. 

4.4.2 Finns det någon skillnad mellan att arbeta med EPJ och att arbeta med 
pappersjournal? 
När NLL skulle gå över till att använda VAS var det många som undrade hur det skulle 
gå. Idag anser sjuksköterskan att det går alldeles utmärkt och sjuksköterskan var inte 
heller orolig för egen del när VAS infördes men däremot för de som inte var vana dator-
användare. De som inte hade så mycket datorvana har inte fått någon extra utbildning 
men har fått hjälp av sina kollegor och därför sitter ofta två som hjälptes åt med doku-
mentationen. Varför de ibland sitter två personer och dokumenterar tror sjuksköterskan 
kan bero på osäkerhet över om de använder rätt sökord och hur de ska skriva. Detta kan 
bero på att journalanteckningarna är tillgängligt för så många fler idag och man måste 
verkligen stå för det som skrivs. Detta innebär att det tar mer tid att skriva journal enligt 
sjuksköterskan men ett sätt att avhjälpa detta är genom att se till att personalen har kun-
skap om datorer och systemet.  
 
Enligt sjuksköterskan har inte VAS lett till några hinder, snarare möjligheter. Informa-
tion går lätt att hitta, exempelvis vad som sagts vid gårdagens rond eller vad som be-
stämdes förra fredagen. En annan fördel är att provsvar går lätt att se då det är lättill-

                                                 
6 Epikris - Avslutande och/eller sammanfattande bedömning i en patientjournal. Vanligen skrivs epikrisen 
i anslutning till att vården avslutas och patienten skrivs ut eller då kontakten med mottagningen eller 
vårdcentralen upphör. (Nationalencyklopedin, 2004) 
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gängligt i VAS. Däremot kan sjuksköterskan ibland tycka att det vore bra med fler dato-
rer så de slapp köa så mycket när de behöver komma åt VAS. Om de inte kan dokumen-
tera för stunden så gör de andra arbetsuppgifter men då noterar sjuksköterskan lite om 
det som ska dokumenteras så det inte glöms bort. Sedan VAS infördes ägnar sjukskö-
terskan mer tid till dokumentation eftersom de dokumenterar mer idag. Tidigare var det 
väldigt kortfattade anteckningar i journalerna vilket inte gav en bra bild över patienten.  
 
När det gäller kommunikation mellan/inom yrkesgrupper anser sjuksköterskan att det 
inte har förändrats speciellt mycket. Den stora skillnaden är sättet att kommunicera då 
de idag i stor utsträckning skickar VAS-meddelanden mellan varandra istället för att 
använda telefon och springa med meddelanden till varandra. VAS-meddelanden är enk-
la att skicka och sjuksköterskan anser dessutom att de får snabb kontakt med kollegor 
och att det går att kontrollera om mottagaren har fått och även läst meddelandet. En an-
nan skillnad är att de lättare kan ta del av varandras information som har skrivits in i 
VAS.  
 
Till sist tar sjuksköterskan upp de ergonomiska förhållandena och anser att det är för få 
möjligheter att anpassa arbetsställning efter individen. Sjuksköterskan önskar att de 
hade höj- och sänkbara skrivbord och även bildskärmar som går lätt att justera i den 
vinkel som respektive användare vill ha dem. Sjuksköterskan och dennes kollegor har 
också lyft frågan om att få kunskap om hur en bra arbetsställning ska vara och hoppas 
att detta är något som de snart ska få information om. 

4.5 Intervju med arbetsterapeut 
Respondenten har arbetat som arbetsterapeut i 14 år och har arbetat med VAS i fyra år. 
Arbetsterapeuten tycker om att arbeta med datorer och var därför positiv till införandet 
av VAS. Den positiva inställningen har hållit i sig och arbetsterapeuten skulle inte vilja 
återgå till pappersjournaler igen.  

4.5.1 Hur ser arbetet med EPJ ut idag? 
Arbetsdagen börjar med att arbetsterapeuten startar datorn vilket tar lång tid eftersom 
det krävs flera inloggningar och systemet de har är väldigt trögt. Sedan träffar arbetste-
rapeuten en patient och efter detta möte brukar dokumentering ske. Om arbetsterapeuten 
fortfarande är inloggad i VAS efter mötet med patienten går det ganska fort att skriva 
journalanteckningar om patienten. Eftersom arbetsterapeuten inte har någon egen dator 
kan någon arbetskollega ha arbetat med den dator som denne loggade in på morgonen. 
Detta innebär att ny inloggning måste ske innan dokumentering om patienten kan ske. 
Om någon annan loggat in, vilket är ganska vanligt, hinner arbetsterapeuten inte skriva 
journalanteckningar i VAS innan möte med nästa patient vilket innebär att arbetstera-
peuten måste göra minnesanteckningar med papper och penna för att komma ihåg vad 
som ska dokumenteras kring patienten. Detta innebär dubbelarbete och att arbetstera-
peuten ligger efter med journalanteckningar och därför måste sitta med dessa i slutet av 
arbetsdagen. Det finns tio datorer vid den enhet arbetsterapeuten arbetar vid och det är 
16 personer som arbetar där. Många av dessa datorer finns i samtalsrummen som ofta är 
upptagna vilket gör att det är svårt att komma åt en ledig dator. Varför datorerna är ut-
placerade i samtalsrummen beror på att det var tänkt att alla skulle dokumentera i an-
slutning till varje patientträff men det hinns inte med. 
 
Respondenten kan skriva journalanteckningar, se provsvar samt skicka VAS-
meddelanden med VAS och för detta utgör den ett bra stöd. Om en patient som arbetste-
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rapeuten träffar eller talar med i telefon behöver något som kräver inblandning av någon 
annan person används VAS-meddelanden för att kommunicera med denna person. Om 
en patient behöver ett recept vidarebefordrar arbetsterapeuten den informationen till 
berörd läkare med hjälp av VAS-meddelande i VAS. Det finns dock saker att förändra 
med systemet. Arbetsterapeuten önskar att alla arbetsterapeuter i hela länet kunde an-
vända sig av samma sökord. Olika kliniker har olika sökord varför journalerna är svåra 
att tyda om de skickas mellan varandra. Även andra saker görs olika mellan klinikerna 
vilket försvårar samarbetet. Det skulle vara bra att ha en yrkesspecifik mall att arbeta 
efter. Informationen som finns i VAS tycker arbetsterapeuten sällan är fullvärdig. Det 
tar lång tid för arbetsterapeuten att leta information och det är svårt att finna det som 
söks. Arbetsterapeuten menar att detta kanske beror på att det finns brister i kunskapen 
om hur vårdpersonalen ska gå tillväga för att genomföra en sökning. Men om arbetste-
rapeuten vill veta något om en patients förmågor så finns det ett sökord för detta som är 
förmåga. Men informationen om en patients förmåga kan finnas på något helt annat 
sökord. Detta gör att mycket tid går till letande efter information.  
 
När VAS infördes fick arbetsterapeuten utbildning i användningen av systemet som 
varade en dag. Arbetsterapeuten fick även delta i utvecklingen av systemet genom att 
vara med och påverka vilka sökord yrkesgruppen var i behov av. Men detta har enligt 
arbetsterapeuten inte fungerat så bra. De visste inte i detta skede vilka sökord som skul-
le vara bra att ha med vilket har resulterat i att de sökord som finns idag inte används så 
flitigt och därmed fungerar inte VAS riktigt som arbetsterapeuten hade tänkt sig.  

4.5.2 Finns det någon skillnad mellan att arbeta med EPJ och att arbeta med 
pappersjournal? 
När arbetsterapeuten arbetade med pappersjournaler gjordes sammanfattande journalan-
teckningar för en patient en gång i veckan. Det skrevs inte så mycket journalanteck-
ningar förr. I övrigt arbetade de på samma sätt som idag med patientträffar. Dokumenta-
tionen kring patienterna har ökat sedan VAS infördes. Arbetsterapeuten upplever att 
detta är bra eftersom det är lättare att se helheten om en patient. Arbetsterapeuten får en 
bättre översikt om hur patienten mår men det ägnas samtidigt mycket tid till att doku-
mentera vilket i slutändan leder till minskad tid för möte med patienter.  
 
En annan skillnad med VAS gentemot pappersjournalen är att arbetsterapeuten ganska 
snabbt kan gå in i VAS och läsa om en patient istället för att springa omkring och leta 
efter pappersjournalen som kunde vara på olika ställen. Detta är en effekt arbetsterapeu-
ten hade förväntat sig att VAS skulle medföra. Dock har arbetsterapeuten bara möjlighet 
att se psykiatrijournaler via VAS. Det skulle underlätta arbetet för dem om de kunde ta 
del av viss information även från andra delar av sjukvården som exempelvis medicin. 
Eftersom arbetsterapeuten arbetar med personer med ätstörningar är det av intresse att 
veta om en patient legat inne på medicin eftersom de ofta hamnar där när hjärtverksam-
heten blivit låg eller om andra livshotande symptom uppkommit. Uppgifter från medi-
cin går att begära men de går inte att se via VAS.   

 
Att skriva journaler tycker arbetsterapeuten har blivit till ett stressmoment sedan VAS 
infördes. Om det inte finns tillgång till en dator mellan varje patientmöte kommer ar-
betsterapeuten efter i sitt arbete. När dokumentationen inte sker direkt efter ett patient-
möte finns det enligt arbetsterapeuten en risk att informationen inte blir helt korrekt 
återgiven. Om än arbetsterapeuten skriver minnesanteckningar efter varje patientmöte 
kan det vara svårt att återge allt korrekt efter en hel dag eftersom det blir en annan di-
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stans till händelsen varför det vore bäst att dokumentera direkt efter varje möte. När 
pappersjournalerna fanns dikterade arbetsterapeuten istället vilket skedde direkt efter 
varje patientmöte. För att lösa problemet med att dokumentationen blir försenad behövs 
ett eget rum med en egen dator där arbetsterapeuten i lugn och ro kan jobba med journa-
len. Eftersom arbetsbelastningen är hög idag är det oturligt att även dokumentationen 
ska bli ett stressmoment. 
 
VAS kräver många olika inloggningar vilket arbetsterapeuten tycker är tidkrävande. 
Arbetsterapeuten har ett lösenord för nätet, ett för VAS, ett för mailen och ytterligare ett 
för ett personaladministrativt system där uppgifter om bland annat ledighet och utbild-
ning fylls i. Arbetsterapeuten menar att det skulle underlätta att bara ha en inloggning 
för alla delsystem eftersom inloggningarna är tidskrävande.  
 
VAS har medfört en förbättrad kommunikation mellan olika vårdgivare och detta 
mycket tack vare VAS-meddelanden. VAS-meddelanden underlättar kommunikationen 
med läkaren som annars kan vara ganska svår att komma i kontakt med. Tidigare gick 
mycket tid till att sitta i telefonköer mellan varandra vilket idag inte behövs. Arbetstera-
peuten önskar att det skulle gå att skicka VAS-meddelanden även till primärvården ef-
tersom många patienter får sin medicin där. Kommunikationen med dem sker således 
fortfarande via telefon. Däremot har den ökade kommunikationen inte medfört en större 
överblick över patienten. Arbetsterapeuten vet exempelvis inte om en patient går hos en 
psykoterapeut eftersom den informationen är spärrad. Det skulle underlätta arbetet för 
arbetsterapeuten om vissa delar av denna information gick att ta del av eftersom förstå-
elsen för vissa reaktioner hos en patient skulle öka.  

4.6 Intervju med socionom 
Respondenten har arbetat inom psykiatrin först som skötare och sedan som socionom i 
totalt 16 år och på den klinik som socionomen nu arbetar på har respondenten varit i 1,5 
år. Socionomen har arbetat med VAS under den tid som respondenten har varit på den-
na klinik. Socionomen var positivt inställd till att införa VAS och är fortfarande positivt 
inställd till systemet. Respondenten tycker att det finns större möjligheter att nyansera 
sitt skrivande då det går att få med delar som kan vara ganska subtila för den patient-
grupp som de möter. Det finns större möjlighet att följa upp en behandling för varje 
vårdtillfälle. 

4.6.1 Hur ser arbetet med EPJ ut idag? 
Socionomen jobbar med individuella kontakter och kan träffa upp till 5-6 patienter per 
dag. Detta leder till att journalföringen blir bristfällig vilket socionomen anser vara en 
stor stressfaktor. Journalföringen får socionomen ta hand om vid de tillfällen som pati-
enter avbokar en tid eller då socionomen själv gör det. Enligt respondenten ligger denne 
efter i journalföringen och det är något som upplevs stressande. Eftersom den patient-
grupp socionomen möter kan vara självmordsbenägna och väldigt affekt labila känns 
det viktigt för respondenten att dokumentationen sker snabbt och blir så sanningsenlig 
som möjligt. Socionomen upplever inte att dokumentationen i sig är belastande utan 
behöver bara mer tid till det. För att hinna dokumentera allt på ett tillfredsställande sätt 
krävs 2-3 timmar framför datorn per dag.  Socionomen upplever att den patientgrupp 
som de arbetar med gör denne väldigt involverad i deras situation vilket skapar ett be-
hov av en stund för sig själv mellan patientmötena. Därför kan det vara svårt att sätta sig 
framför datorn och under tidspress journalföra mellan varje möte. Istället försöker so-
cionomen föra anteckningar med papper och penna efter varje möte eftersom dessa an-
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teckningar behövs för att kunna återge varje patientmöte i ett senare skede i VAS. Efter-
som det finns en säkerhetsrisk att inte dokumentera direkt efter ett möte samt att det 
finns en skyldighet att dokumentera efter varje besök blir dokumentationen ett stress-
moment för respondenten.    
Många patienter som socionomen träffar går hos flera olika behandlare inom samma 
lasarett och VAS hjälper i dessa fall till att få en helhetsbild över patienten eftersom de 
kan dela information i VAS mellan varandra. Olika behandlare beroende på yrkesgrupp 
använder olika sökord i journalen och lägger märke till olika saker hos en patient vilket 
tillsammans ger en rik helhetsbild vilket är bra eftersom socionomen inte alltid hinner 
prata med arbetskollegorna. Däremot om en patient blir intagen vid ett annat lasarett kan 
socionomen inte se detta genom VAS. Det skulle vara väldigt bra om olika vårdgivare 
vid olika lasarett kunde dela sådan information mellan varandra.  
 
I och med de sökord som finns i VAS kan socionomen ganska lätt och snabbt ta del av 
vad andra yrkesgrupper från kliniken skrivit om en patient. Informationen i VAS upp-
levs oftast som korrekt och fullständig av respondenten. Däremot är tillgängligheten till 
VAS lite sämre. Det finns en önskan om ett eget rum med en egen dator eftersom arbe-
tet mest sker via individuella kontakter. Om socionomen sitter i ett möte med en patient 
kan samma rum vara bokat av någon annan en stund senare vilket gör att det saknas tid 
till att sätta sig ner vid datorn som finns i rummet och dokumentera efter mötet. Dessut-
om tar det lång tid att logga in varför det vore bra att slippa logga ut när någon annan 
vill använda datorn. Eftersom de är många som arbetar med samma dator kan det dess-
utom vara svårt att få en bra arbetsställning. Om socionomen är stressad läggs inte tid 
på att ordna en bra arbetsställning så kroppen har tagit lite skada av allt arbete framför 
datorer.    
 
När VAS infördes fick socionomen en kort utbildning på två dagar där respondenten 
fick lära sig olika sökord men inte något om själva journalföringen. Socionomen upple-
ver utbildningen som schematisk och menar att den kunskap om VAS respondenten 
besitter idag kommer från arbetskollegor. Eftersom det finns stora delar av VAS som 
socionomen tror sig sakna kunskap om skulle mer utbildning vara önskvärt. Sociono-
men deltog inte vid utvecklingen av VAS eftersom respondenten arbetade för en annan 
arbetsgivare då.  
 
Det finns små ”buggar” i VAS som skapar irritation och är tidskrävande. Om något ska 
ändras i journaltexten kan det hända att meningar flyttas omkring vilket tar tid att ordna 
till. Detta skulle gärna få åtgärdas menar socionomen.   

4.6.2 Finns det någon skillnad mellan att arbeta med EPJ och att arbeta med 
pappersjournal? 
Respondenten upplever att arbetet med VAS är lättare än att arbeta med pappersjourna-
len. All information behöver bara skrivas ned en gång och det är lätt att redigera sin 
text. Respondenten tycker att det finns större möjligheter att nyansera sitt skrivande då 
det går att få med delar som kan vara ganska subtila för den patientgrupp som de möter. 
Det finns större möjlighet att följa upp en behandling för varje vårdtillfälle. Det är också 
lättare att gå tillbaka i tiden och kontrollera det som skrivits om en patient. Om socio-
nomen känner att denne vid någon journalanteckning uttryckt sig för kraftigt går detta 
att ändra vilket upplevs som mycket bra. Tidigare dikterade socionomen och lämnade 
det sedan till sekreterarna för journalföring och socionomen minns att formuleringarna 
många gånger kändes fel vilket blev besvärligt att ändra i efterhand. Socionomen anser 
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att VAS känns som ett säkrare sätt att arbeta eftersom det är lättare att gå tillbaka i tiden 
och kontrollera tidigare bedömningar och andra viktiga uppgifter. Pappersjournalen var 
mindre överskådlig och socionomen tycker att det tog längre tid att söka i den.  
 
När socionomen arbetade med pappersjournaler var dokumenteringen inte lika omfat-
tande. Socionomen dokumenterade sällan och ofta gjordes det tillsammans med någon 
annan. När pappersjournalen fanns gjordes summariska sammanfattningar kring en pati-
ent ungefär en gång i veckan. Dessa var ofta korta och koncisa där mycket viktig infor-
mation saknades. Tidigare skedde mycket kontakt via telefonen men det var tidskrävan-
de och svårt att nå varandra på det sättet. Sedan VAS infördes ägnar socionomen mer tid 
till dokumentation. Det har även inneburit att socionomen kan ta del av andra vårdgiva-
res arbete på ett annat sätt. Det är framförallt funktionen VAS-meddelande som stärkt 
samarbetet mellan vårdgivarna. Genom att använda VAS-meddelande får respondenten 
snabbt svar från främst överläkaren om patientärenden.  
 
Socionomen tycker inte att VAS har medfört något nytt förhållande mellan yrkesgrup-
perna. Alla arbetar med sitt och informationen kan delas via VAS. Däremot går det inte 
för socionomen att komma åt information från psykoterapeuter beroende på sekretess 
och integritet. 
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5 Analys och diskussion  
I detta kapitel sätter vi den empiriska undersökningen i ett teoretiskt sammanhang ge-
nom att koppla tillbaka och diskutera empirin i förhållande till teorin. Vid genomföran-
det av analysen har vi funnit olika teman som karaktäriserat intervjuerna vilket blir syn-
ligt för läsaren genom att analysen presenteras under dessa teman. Vi har också försökt 
att ha Löwgren och Stoltermans (1998) produktdimensioner i åtanke vid analysarbetet 
för att öka vår förståelse för vårdpersonalens arbetssituation. Det följer även en diskus-
sion löpande genom kapitlet där våra egna tolkningar synliggörs. I detta kapitel används 
de båda begreppen VAS och EPJ. VAS används när något är kopplat till vår undersök-
ning och EPJ används till det som är knutet till teorin eller när något är på en mer gene-
rell nivå.  

5.1 Att dokumentera i journalen 
Vår studie visar att vårdpersonalen arbetar på ett annat sätt med dokumentation sedan 
införandet av den elektroniska patientjournalen VAS. Till skillnad från arbete med pap-
persjournal dokumenterar vårdpersonalen idag istället med hjälp av datorer i VAS. Det 
nya arbetssättet har inneburit att samtliga yrkesgrupper tillbringar mer tid framför da-
torn och de flesta yrkesgrupper även mer tid till dokumentation än tidigare. Införandet 
av EPJ innebär enligt Hedström (2003) ett nytt sätt att arbeta för alla inom hälso- och 
sjukvården. Det nya sättet att dokumentera tyder på att VAS har en handlingskaraktär 
som skiljer sig från pappersjournalen vilket har påverkat vårdpersonalens handlingsut-
rymme och därigenom också deras arbetssätt.  
 
Införandet av EPJ ska enligt Ruland (2002) medföra en arbetsmässig effektivitetshöj-
ning. Detta överensstämmer med vår studie som dock visar att införandet av VAS har 
inneburit att dokumentationen ökat eftersom alla utom läkaren ägnar mer tid till doku-
mentation idag. Att dokumenteringen inte ökat för läkaren beror delvis på att denne till 
stor del dikterar istället för att själv föra in information i VAS. Att dokumentationen 
ökat sedan införandet av VAS stämmer överens med tidigare studier kring EPJ (exem-
pelvis Köhler & Bergvall-Kåreborn, 2004) och verkar därför vara generellt för olika 
vårdområden. Att dokumentationen för alla yrkesgrupper utom läkaren ökat tyder på att 
vårdpersonalen har en vilja att använda VAS vilket vi kopplar till att de har en inre mo-
tivation till användningen av systemet. Att läkaren inte ägnar mer tid till dokumentation 
visar på en skillnad mellan hur läkaren och de övriga yrkesgrupperna påverkats av infö-
randet av VAS. Det tyder även på att läkarens handlingsutrymme inte förändrats lika 
mycket som för de övriga yrkesgrupperna. 

5.2 Kommunikation och samarbete 
I vår studie har det framkommit att läkaren arbetar mer indirekt med patienter sedan 
VAS infördes vilket har lett till att kommunikationen ökat mellan yrkesgrupperna. Den-
na kommunikation sker till stor del genom så kallade VAS-meddelanden. För samtliga 
yrkesgrupper i vår undersökning har användningen av VAS-meddelanden inneburit ef-
fektivare kommunikation. Detta beroende på att vårdpersonalen tillbringar mindre tid i 
telefon som tidigare var tidskrävande och det har dessutom inneburit mindre spring med 
meddelanden åt varandra. Enligt Tebold (2004) erbjuder EPJ effektivare arbetsrutiner 
vilket vår studie av VAS också visar. Läkarens nya sätt att arbeta har skapat ett större 
behov av kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna eftersom övriga yrkesgrupper 
i större utsträckning engageras i läkarens arbete. Detta visar att VAS har en annan hand-
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lingskaraktär än pappersjournalen eftersom den medger och möjliggör helt nya arbetsru-
tiner.  
 
I denna undersökning har det framkommit att dessa förändringar i arbetssättet även har 
inneburit ökade befogenheter för andra yrkesgrupper än läkaren. Vår studie visar exem-
pelvis att skötarna upplever en större delaktighet i patientarbetet eftersom de idag bland 
annat tillåts göra in- och utskrivningar av patienter, något som tidigare inte var tillåtet 
för skötarna. Enligt Ruland (2002) kan införandet av IT i hälso- och sjukvården hjälpa 
till att mjuka upp den hierarkiska struktur som finns mellan de olika yrkesgrupperna. I 
vår undersökning har det visat sig att vårdpersonalen tar del av varandras arbete i större 
utsträckning sedan införandet av VAS eftersom informationen i VAS får en stor sprid-
ning. Det förändrade arbetssättet har medfört ett ökat samarbete mellan yrkesgrupperna 
vilket i sin tur har inneburit att vårdpersonalen fått en bättre helhetsbild över patienter-
nas sjukdomshistoria. Att ta del av varandras arbete i större utsträckning leder enligt 
Ehnfors et al. (2000) till att de olika yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården kan få 
en större insyn i patientens totala sjukdomsförlopp eller hälsotillstånd. Detta resone-
mang tyder på att införandet av VAS har påverkat det kontext det befinner sig i, nämli-
gen vårdpersonalen och deras arbetssituation. Detta innebär att vårdpersonalen fått ett 
förändrat handlingsutrymme eftersom de har mer kontakt med varandra. Det har även 
inneburit ett utökat handlingsutrymme för alla yrkesgrupper utom läkaren beroende på 
de ökade befogenheterna. Vi ser att skötarna är den yrkesgrupp som fått störst utökning 
av handlingsutrymmet eftersom de genom ett ökat samarbete fått ökade befogenheter 
vid patientarbete.  

5.3 Tillgänglighet 
Vår studie visar att vårdpersonalen, när de arbetade med pappersjournaler, fick förflytta 
sig fysiskt för att leta och dela journaler mellan varandra. Idag behöver vårdpersonalen 
inte göra detta eftersom journalerna finns tillgängliga via datorer. Studien visar dock att 
tillgången till datorer är bristande för alla yrkesgrupper utom läkaren. Tillgängligheten 
till patientjournalen är viktig för all vårdpersonal eftersom alla yrkesgrupper har samma 
krav på att dokumentera dagligen. Hur funktionellt och framgångsrikt EPJ blir beror 
enligt Ruland (2002) på dess tillgänglighet. Ruland menar att EPJ ska finnas tillgänglig 
för auktoriserade användare 24 timmar om dygnet. Eftersom läkaren har en egen dator 
på sitt rum har denne den bästa tillgången och därmed de bästa förutsättningarna för att 
dokumentera. Detta borde innebära att läkaren är den som dokumenterar mest men vår 
studie visar att läkaren till stor del dokumenterar genom att diktera istället för att doku-
mentera direkt i VAS. Skötarna är den yrkesgrupp som har den sämsta tillgången till 
datorer eftersom 20 skötare delar på 4 datorer. Detta visar att skötarna har de sämsta 
förutsättningarna för att dokumentera. Att skötarna har de sämsta förutsättningarna och 
läkaren har de bästa visar även att vårdpersonalens tillgång till datorer är beroende på 
vilken yrkesgrupp en person tillhör. Skötarna är lägst i hierarkin på arbetsplatsen och 
läkaren högst vilket tyder på att förutsättningarna är kopplade till vilken nivå i hierarkin 
vårdpersonalen befinner sig. Vi ser att tillgången till datorer har blivit viktig för alla 
yrkesgrupper sedan införandet av VAS eftersom det är med datorns hjälp all dokumen-
tering sker. Eftersom tillgången till dator har blivit viktig visar vår studie vid NLL att 
vårdpersonalens handlingsutrymme inte enbart påverkas av VAS utan även av kontex-
ten vårdpersonalen befinner sig i. Att kontexten påverkar handlingsutrymmet har även 
visat sig i tidigare studier av Eliason (2003). 
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Eftersom tillgängligheten till datorer är bristfällig för de flesta yrkesgrupperna i vår stu-
die befinner de sig i en kontext som inte ger möjlighet till omedelbar dokumentering. 
Våra respondenter menar att omedelbar dokumentering är viktigt vilket stöds av Ruland 
(2002). Om en patient kommer till behandling och EPJ inte är uppdaterad med ny in-
formation menar Ruland att det kan ge upphov till förseningar i behandlingsprocessen, 
försämrad vård eller att prover tas flera gånger. Vår studie visar att en annan fara med 
att dokumenteringen inte sker i direkt anslutning till en händelse är att information kan 
falla ur vårdpersonalens minne eller förändras med tiden. En annan konsekvens av da-
torbristen som socionomen och arbetsterapeuten upplever är dubbelarbete eftersom de 
dokumenterar med papper och penna och sedan för in samma information i VAS. Detta 
dubbelarbete, som även tidigare studier inom somatik visat (exempelvis Rodriguez, et 
al., 2003 och Köhler & Bergvall-Kåreborn, 2004), påvisar att det finns likheter mellan 
psykiatri och somatik i den förändrande arbetssituationen sedan införandet av EPJ. Den 
bristande tillgängligheten till datorer visar även att kontexten inte är designad för att 
stödja användningen av VAS på ett tillfredsställande sätt.   
 
Förutom den bristande tillgängligheten till datorer är den långa inloggningstiden till 
VAS ett hinder för omedelbar dokumentering. Vår studie visar att den långa inlogg-
ningstiden i VAS leder till att vårdpersonalen under tidspress inte kan dokumentera. 
Den långa inloggningstiden i kombination med datorbristen har skapat en upplevd stress 
inför dokumentationen och en osäkerhet hos flera yrkesgrupper. Det finns en rädsla för 
att dokumentationen inte ska bli fullständig när det går lång tid mellan en händelse och 
att den dokumenteras. Detta tyder på att handlingskaraktären hos VAS påverkar vård-
personalens arbetssituation och gör att de inte alltid kan dokumentera i anslutning till 
patientbesök. Vi ser att handlingskaraktären hos VAS i detta fall begränsar vårdpersona-
lens handlingsutrymme och påverkar dem negativt genom att skapa stress och osäker-
het. 
 
Vårdpersonalen i vår undersökning upplever att det finns ett behov av ökad tillgänglig-
het till information från andra avdelningar och kliniker. Läkaren och sjuksköterskan 
som tillhör de yrkesgrupper som är i behov av information kring provsvar och röntgen-
bilder kan ta del av denna information i textform. De kan däremot inte se exempelvis 
röntgenbilder i VAS vilket är önskvärt och det tyder på att VAS inte är fullt integrerat 
med andra avdelningar som röntgen och laboratorium. I relation till detta kan det näm-
nas att Ruland (2002) anser att EPJ måste vara integrerat med övriga kliniska system för 
att det ska vara funktionellt och ett fullgott stöd men Goorman och Berg (1999) påpekar 
att fullt integrerade system inte tillhör vanligheten. Vi ser att handlingskaraktären hos 
VAS inte är designad för att utgöra ett fullgott stöd för vårdpersonalen som har ett utta-
lat behov av en utökad integrering av VAS.  

5.4 Mobilitet 
Tidigare var patientjournalen mobil eftersom vårdpersonalen kunde bära den med sig. 
De kunde då ha den med sig exempelvis när de gick ronden men enligt respondenterna i 
vår undersökning hade de inte med sig patientjournalen vid patientbesök. I vår under-
sökning har det visat sig att VAS inte är mobil genom att den endast finns tillgänglig i 
stationära datorer. Det har även visat sig att vårdpersonalen i vår studie inte är i behov 
av en mobil patientjournal vid möte med patienter och därmed är de inte heller i behov 
av bärbara datorer eller liknande i dessa situationer. Detta beror på att vårdpersonalen 
inom psykiatrin inte har journalen med sig vid patientmöten. Vi ser att detta skiljer sig 
från resultatet av tidigare studier inom somatik. Enligt Larsson (2004) samt Köhler och 
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Bergvall-Kåreborn (2004) har läkare och sjuksköterskor ett behov av bärbara datorer för 
att informationen om en patient ska finnas tillgänglig där patienten och vårdpersonalen 
befinner sig. Detta tyder på att det finns en skillnad mellan hur vårdpersonal inom psy-
kiatrin och somatiken påverkats sedan införandet av EPJ. Eftersom patientjournalen har 
tappat sin mobilitet har vårdpersonalens handlingsutrymme begränsats, men detta har 
inte inneburit ett problem inom psykiatrin. 

5.5 Ergonomi 
Sedan VAS infördes ägnar alla yrkesgrupper mer tid till arbete framför datorn vilket har 
inneburit att de har fått vissa fysiska besvär. Detta beror på att alla yrkesgrupper utom 
läkaren delar datorer med övriga kollegor vilket gör det svårt att få en bra arbetsställ-
ning då möblerna ska ställas om varje gång en arbetsstation använts av någon annan. 
Vår studie visar att arbetsställningen är viktig och sjuksköterskan säger sig ha lyft frå-
gan om att få kunskap om hur en bra arbetsställning ska vara. När det gäller det yttre 
handlingsutrymmet (Eliason, 2003) har läkaren de bästa förutsättningarna med en egen 
arbetsstation som kan anpassas efter just denne och läkaren är samtidigt den enda som 
fått ergonomiskt stöd i sitt arbete vid datorn. Detta tyder på att det finns en skillnad i de 
ergonomiska förhållandena mellan läkaren och de övriga yrkesgrupperna i vår under-
sökning. Att endast läkaren har detta stöd kan kopplas till att denne befinner sig högst 
upp i den hierarkiska strukturen på arbetsplatsen. Vi ser att alla yrkesgrupper utom läka-
ren befinner sig i en kontext som inte skapar möjligheter att använda VAS på ett ergo-
nomiskt riktigt sätt. Vi kan även se att ergonomi har blivit en viktig faktor att ta hänsyn 
till sedan VAS infördes. Inga tidigare undersökningar vi tagit del av belyser vikten av 
en ergonomiskt riktig arbetssituation.  

5.6 Utveckling 
De flesta respondenter i vår undersökning har inte deltagit eller känner inte till någon 
som deltagit vid utvecklingen av VAS. I vår undersökning var det bara läkaren och ar-
betsterapeuten som deltog vid utvecklingen av VAS och endast läkaren är nöjd med sitt 
deltagande. Högberg (2001) menar att det är viktigt att utvecklingen av IT sker ur ett 
användarperspektiv för att EPJ ska kännas meningsfullt för vårdpersonalen och för att 
det ska generera information av hög kvalitet. Detta är något som vi kopplar till inre mo-
tivation hos vårdpersonalen. Om VAS känns meningsfullt kommer vårdpersonalen att 
vilja utföra sina uppgifter med VAS eftersom de får en inre motivation till att använda 
systemet. Detta tyder på att vårdpersonalen skulle ha haft en högre inre motivation till 
VAS om deltagandet varit större vid utvecklingen. Det låga deltagandet i kombination 
med att endast läkaren och arbetsterapeuten deltagit i utvecklingen tyder på att den hie-
rarkiska strukturen på arbetsplatsen påverkar hur och om deltagande vid utvecklingsar-
betet sker. 
 
Vår studie visar att deltagandet vid utvecklingsarbetet har varit begränsat både för läka-
ren och för arbetsterapeuten eftersom de endast varit med och påverkat vilka sökord 
VAS skulle innehålla. Arbetsterapeuten känner dessutom att deltagandet var misslyckat 
eftersom denne i utvecklingsskedet inte visste vilka sökord som skulle vara bra att ha 
med i VAS. Vidare menar arbetsterapeuten att det var svårt att tillföra något till utveck-
lingsarbetet eftersom denne tyckte sig sakna kunskap kring VAS. För att vårdpersonal 
ska kunna delta i beslut och bedöma hur IT ska kunna användas som hjälpmedel i hälso- 
och sjukvården menar Ruland (2002) att de behöver kunskaper om hur teknologin fun-
gerar vilket arbetsterapeuten saknade i detta skede. Användningen av de sökord som 
VAS innehåller idag fungerar inte heller tillfredsställande eftersom sökord saknas och 
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en del är irrelevanta. Eftersom det inte är möjligt för vårdpersonalen att modifiera sök-
orden leder detta till att vårdpersonalen ibland får skriva om och utveckla det som ska 
dokumenteras för att det ska passa under befintliga sökord. Detta medför i sin tur att 
dokumenteringen tar längre tid än vad som är nödvändigt och informationen är svår att 
hitta. Att vårdpersonalen inte kan modifieras sökorden kan kopplas till föränderlighet 
och att VAS är fixerat i detta avseende. Vi ser att användningen av sökord inte fungerar 
tillfredsställande och detta tyder på att utvecklingen av VAS har varit bristfällig. Detta 
har lett till att VAS har en handlingskaraktär som inte skapar det handlingsutrymme 
som vårdpersonalen skulle behöva. De har fått ett begränsat handlingsutrymme i den 
mening att de endast kan dokumentera under vissa sökord vilket innebär en styrning av 
deras arbetssätt. Detta tyder på att vårdpersonalen anpassar sitt skrivande efter VAS 
istället för att VAS är anpassat efter deras behov. Genom detta resonemang kan vi se att 
systemet behöver vidareutvecklas och uppdateras. 

5.7 Utbildning 
Vår studie visar att de olika yrkesgrupperna har fått utbildning i varierande omfattning 
vid införandet av VAS. De flesta respondenterna menar att utbildningen för vårdperso-
nalen varit bristfällig och väldigt kort. De har istället fått lära sig VAS genom använd-
ning, genom att ta hjälp av varandra och genom att dokumentera tillsammans. Vår stu-
die visar att det finns ett uttalat behov av mer utbildning för att kunna använda systemet 
på ett bra sätt. Detta beror på att det finns funktioner i VAS som inte kan utnyttjas på 
grund av att vårdpersonalen inte känner till dessa funktioner eller vet hur de ska använ-
das. Enligt Olausson (2003) är utbildning av vårdpersonalen en förutsättning för att EPJ 
ska kunna användas på ett bra och ändamålsenligt sätt. Högberg (2001) samt Olausson 
(2003) menar att utbildning vid införandet av IT är särskilt viktig inom hälso- och sjuk-
vården eftersom IT-kunskaperna hos berörda yrkeskategorier inom sjukvården ofta är 
starkt begränsade. Vi ser att införandet av VAS har skapat en osäkerhet kring dokumen-
tering eftersom vårdpersonalen har bristfällig kunskap i hur dokumentering ska ske. Vi 
ser även att vårdpersonalen behöver en förståelse av VAS och dess processer för att 
kunna utnyttja systemets funktioner på ett bättre sätt. Detta kan uppnås genom utbild-
ning men som vi ser det är detta även kopplat till systemets genomskinlighet. Om VAS 
har en hög genomskinlighet får vårdpersonalen större kännedom om systemet vilket kan 
öka deras förståelse och kunskap. Detta innebär att förståelse och kännedom är viktiga 
faktorer vilket är kopplat till graden av genomskinlighet av VAS. 
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6 Avslutning  
I detta kapitel redovisas de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår analys. Dessa slut-
satser svarar mot uppsatsens forskningsfrågor: 
 

• Hur har arbetssituationen påverkats efter införandet av EPJ? 
• Vilka skillnader och likheter finns i hur de olika yrkesgrupperna har påverkats? 

 
Dessa forskningsfrågor ska hjälpa oss besvara syftet med uppsatsen som är att öka för-
ståelsen för de olika yrkesgruppernas arbetssituation efter införandet av den elektroniska 
patientjournalen. Vi kommer även att reflektera över hur vi använt oss av Löwgren och 
Stoltermans (1998) produktdimensioner. Slutligen kommer vi att presentera hur vi ser 
på eventuell framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 
I denna undersökning har vi valt att presentera våra slutsatser utifrån undersökningens 
forskningsfrågor. Detta för att det enkelt ska gå att koppla slutsatserna till undersök-
ningens syfte. De slutsatser som är kopplade till EPJ är de som vi har hittat stöd för i 
teorin och därför har vi kunnat lyfta dem till en mer generell nivå. Slutsatserna som är 
kopplade till VAS är de som vi inte har hittat stöd för i teorin och följaktligen är de 
knutna till vår undersökning.   

6.1.1 Hur har arbetssituationen påverkats efter införandet av EPJ? 
1. I och med införandet av EPJ har tillgängligheten till datorer blivit viktig vilket visar 

att vårdpersonalens arbetssituation inte enbart påverkas av EPJ utan även av kontex-
ten vårdpersonalen befinner sig i. 

 
2. Införande av EPJ innebär att tiden för dokumentation ökar för vårdpersonalen. 
 
3. Införandet av EPJ har lett till att vårdpersonalen spenderar mycket tid framför dato-

rer varför ergonomi har blivit en viktig faktor att ta hänsyn till.  
 
4. Datorbrist och lång inloggningstid bidrar till en kontext för vårdpersonalen där det 

inte är möjligt att nyttja VAS fullt ut. Det innebär att vårdpersonalens handlingsut-
rymme begränsas.  

 
5. Vårdpersonalens handlingsutrymme har begränsats sedan införandet av VAS bero-

ende på att VAS till skillnad från pappersjournalen inte är mobil. 
 
6. EPJ främjar kommunikation och samarbete mellan vårdpersonalen. 
 
7. Eftersom VAS till viss del är ett fixerat system och inte är anpassat efter vårdperso-

nalens behov måste de anpassa sitt skrivande efter VAS. Införandet av VAS har där-
för inneburit att vårdpersonalens dokumentering blivit styrd. 

 
8. EPJ har skapat en arbetssituation som kräver förståelse och kännedom om systemet 

för att kunna nyttja det fullt ut vilket är kopplat till graden av genomskinlighet av 
EPJ samt utbildning av vårdpersonalen. 
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6.1.2 Vilka skillnader och likheter finns i hur de olika yrkesgrupperna har 
påverkats? 
9. Tillgängligheten till datorer beror på vilken yrkesgrupp vårdpersonalen tillhör och är 

knutet till den hierarkiska strukturen på arbetsplatsen.  
 
10. Införandet av EPJ skapar ett nytt handlingsutrymme för samtliga yrkesgrupper. Där-

emot förändras handlingsutrymmet olika för olika yrkesgrupper.  
 
11. Det finns en likhet mellan yrkesgruppernas inställning till VAS som tyder på att alla 

har en inre motivation till att använda systemet.  
 
12. Det finns en skillnad mellan läkaren och de övriga yrkesgrupperna när det gäller 

ergonomiska förhållanden sedan införandet av VAS vilket kopplas till den hierar-
kiska strukturen på arbetsplatsen. 

 
13. Inflytandet samt möjligheten att delta vid utvecklingen av VAS är beroende på yr-

kesgrupp och på vilken nivå i hierarkin personen befinner sig.  
 
14. Den största skillnaden i hur vårdpersonalen påverkats sedan införandet av VAS 

finns mellan läkaren och skötaren vilket även är de yrkesgrupper som är högst re-
spektive lägst i den hierarkiska strukturen på arbetsplatsen.  

6.2 Reflektion över användningen av produktdimensionerna 
Löwgren och Stoltermans (1998) produktdimensioner har i denna undersökning hjälpt 
oss att se på vårdpersonalens arbetssituation ur flera perspektiv. Genom att ha dessa 
produktdimensioner i åtanke under analysarbetet har vi sett saker ur perspektiv som vi 
annars förmodligen inte skulle ha tänkt på. Produktdimensionen föränderlighet har ex-
empelvis hjälpt oss att se användarnas möjlighet att förändra EPJ genom användning 
vilket vi inte frågade om under intervjuerna eller tidigare tänkt på men som givit oss 
ökad förståelse för arbetssituationen. Vi anser därför att produktdimensionerna har 
hjälpt oss att få en djupare förståelse för hur vårdpersonalens arbetssituation har föränd-
rats sedan EPJ infördes. De produktdimensioner som varit mest frekvent använda är 
handlingskaraktär och handlingsutrymme vilket inte är förvånande eftersom denna un-
dersöknings syfte har varit att öka förståelsen för de olika yrkesgruppernas arbetssitua-
tion efter införandet av EPJ. Ett systems handlingskaraktär har en direkt påverkan på 
handlingsutrymmet och detta i sin tur påverkar vårdpersonalens arbetssituation på något 
sätt. 

6.2.1 Slutsatser kring produktdimensionerna 
Genom vår teoretiska analys har vi visat tre områden som de olika produktdimensioner-
na fokuserar på. Dessa fokusområden är kontexten, systemet samt samspelet mellan 
kontext och system. Eftersom produktdimensionerna har olika fokus är de också lämp-
liga för olika typer av analyser.  För vår undersökning som syftar till att undersöka en 
arbetssituation har de produktdimensioner som fokuserar på kontexten och samspelet 
mellan kontext och system varit till hjälp under analysarbetet med undantag för spelbar-
het. Att spelbarhet inte används i denna undersökning beror inte på dess fokus utan på 
att denna produktdimension syftar till spel och inte till nyttoprogram som EPJ. De pro-
duktdimensioner som endast fokuserar på systemet (interaktivitet och tät koppling, 
självständighet och symbolvärde) har inte fungerat som stöd i denna analys.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Detta uppsatsarbete har resulterat i ett antal slutsatser som redovisas ovan men en del 
intressanta och nya frågor har också vuxit fram under arbetets gång. Hur skulle exem-
pelvis ett utökat samarbete mellan olika vårdinstanser kunna förbättra arbetssituationen 
för vårdpersonalen? Vidare kan det vara av intresse att undersöka hur arbetssituationen 
påverkas vid ett utökat samarbete mellan olika landsting. Detta leder oss till frågan om 
hur ett nationellt EPJ skulle kunna förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen i hela 
Sverige? 

 41  
 



Referenser   

Referenser 
Andersen, E.S. (1994). Systemutveckling – principer, metoder och tekniker. Studentlitte-
ratur, Lund. 
 
Andersson, S. (1979). Positivism kontra hermeneutik. Korpen, Göteborg.  
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund. 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 
 
Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (2000). VIPS-boken om en forsk-
ningsbaserad modell för dokumentation av omvårdad i patientjournalen. Vårdförbun-
det, Stockholm. 
 
Eliason, E. (2003). Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme. Linköpings universi-
tet, Linköping. 
 
Goldkuhl, G. (1996). Informatik - Ett ämne i, om och för förändring. [Online]. Avail-
able: http://www.ida.liu.se/~gorgo/srp/profinst.PDF [2004 September 6]. 
  
Goorman, E. & Berg, M. (2000). Modelling nursing activities: electronic patient records 
and their discontents. Nursing Inquiry 7 (1), 3-9.  
 
Goossen, W.T.F., Epping, P.J.T.M.M, Dassen, T.W.N, Hasman, A., & van den Heuvel, 
W.J.A. (1997), Can we solve current problems with nursing information 
systems? Computer Methods and Programs in Biomedicine, v 54, n 1-2, Sep, 1997, p 
85-91 
 
Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Stu-
dentlitteratur, Lund. 
 
Hedström, K. (2003). Actor sensitive eValuation - Who benefits from IS? Proceedings 
of ALOIS 2003 [Online]. Available: 
http://www.vits.org/konferenser/alois2003/html/6894.pdf  [2004 Oktober 21]. 
 
Hellesø, R. & Ruland, C.M. (2001). Developing a module for nursing documentation 
integrated in the electronic patient record. Journal of Clinical Nursing, Vol. 10. 
 
Henfridsson, O. (1999). IT-adaption as sensemaking: Inventing new meaning for tech-
nology in organizations. Department of informatics Umeå University, Umeå. 
 
Hovenga, E. (2001). Nursing information and the use of electronic health records. Au-
stralian nursing journal, Vol. 8. 
 
Högberg, K. (2001). Kritiska framgångsfaktorer för IT inom vården – en studie ur 
vårdpersonalens perspektiv. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Göteborg.  

 42  
 



Referenser   

Jobe, W. & Jonsson, A. (2002). Mobila enheter som verktyg för att effektivisera sjuk-
vårdens informationshantering. Göteborgs Universitet, Göteborg. 
 
Köhler, V. & Bergvall-Kåreborn, B. (2004). Scope of Action as Interplay between Arti-
fact, Usage and Context. IRIS 27. 
 
Landstinget i Uppsala län (2004). Elektronisk patientjournal införs i Uppsala. Press-
meddelande [Online]. Available:  
http://www.externt.lul.se/LUL/Pressmed.nsf/0/BF944DE3396A6DC2C1256DE900544
940?OpenDocument [2004 November 25]. 
 
Larsson, S. (2004). IT inom vården – effektivitetsvinst eller integritetsförlust? Linkö-
ping.  
 
Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1992). Utredningsmetodik för samhällsvetare och eko-
nomer. Studentlitteratur, Lund. 
 
Löwgren, J. & Stolterman, E. (1998). Design av informationsteknik – materialet utan 
egenskaper. Studentlitteratur, Lund. 
  
Meadows, G. (2002). Nursing Informatics: An Evolving Specialty. Nursing Economics, 
Vol.20 No.6. 
 
Nationalencyklopedin. (2004). [Online.] Available: http://www.ne.se [2004 Oktober 
18]. 
 
Olausson, H. & Åkesson, I-M. (2003). Utvärdering av den elektroniska patientjourna-
lens implementering - Presentation av erfarenheter från införande vid fyra sjukhus i 
Sverige. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genom-
föra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. 
 
Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Regeringskansliet (2004). Hälso- och sjukvårdens organisation och resurser. Socialde-
partementet. [Online]. Available: http://www.regeringen.se/sb/d/2717/a/15105 [2004 
November 19]. 
 
Repstad, P. (1999). Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur, Lund.   
 
Rodriguez, N., Borges, J.A., Soler, Y., Murillo, V., Colon-Rivera, C.R., Sands, D.Z. & 
Bourie, T. (2003). PDA vs. Laptop: A Comparison on Two Versions of a Nursing Do-
kumentation Application. IEEE Computer Society. 
 
Ruland, C.M. (2002). Vårdinformatik – hur användning av informations- och kommuni-
kationsteknologi kan utveckla vård och omvårdnad. Bokförlaget Natur och Kultur, Fa-
lun.   
 

 43  
 



Referenser   

Socialstyrelsen (2003). Patientsäkerhet vid elektronisk vårddokumentation - Rapport 
från verksamhetstillsyn 2003 i ett sjukvårdsdistrikt inom norra regionen. [Online]. 
Available: 
http://www.sos.se/FULLTEXT/109/2004-109-11/2004-109-11.pdf  [2004 November 
29]. 
SOU 1991:18, Informationsstruktur för hälso- och sjukvården: en utvecklingsprocess: 
betänkande av utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården. 
 
Spaton Norqvist, A. (NLL) (2004). Psykisk Hälsa. [Online]. Available: 
http://www.nll.se/hg2.aspx?id=6855 [2004 December 15]. 
 
Svanebäck, M. (2004). Högskolan i Skövde. [Online]. Available: 
http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=4627 [2004 Oktober 18]. 
 
Tebold, I. (2004). Patientjournalens digitala utveckling - En studie samt en jämförande 
analys av den traditionella (pappers) och den elektroniska patientjournalen. Handels-
högskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborg. 
 
Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 
 
Trost, J. (2001). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 

 44  
 



Bilaga 1   

Bilaga 1 Frågeguide 
Hur länge har du arbetat i din yrkesroll? 
Hur länge har du arbetat med EPJ? 
Var du positiv eller negativ till införandet av EPJ? 
Är du positiv eller negativ till EPJ idag? 
 
1. Hur ser arbetet med EPJ ut idag? 

• Berätta om en arbetsdag med EPJ 
Utbildning 

• Har du fått utbildning i EPJ? 
• Om du har fått utbildning, täckte den: 

o Användning? 
o Hur EPJ fungerar? 

 
Utveckling 

• Fick du delta i utvecklingen av EPJ eller känner du någon annan som deltagit? 
o Har det i så fall påverkat hur EPJ fungerar idag? 

 
Information i EPJ 

• Är informationen i EPJ; 
o Fullständig och korrekt? 
o Endast dokumenterad en gång? 
o Tillgänglig från där vården ges och personal och patient befinner sig? 

 
Dokumenteringen i EPJ 

• När och hur sker dokumentationen i EPJ?  
• Dokumenterar du direkt efter en händelse? 

 
EPJ som stöd 

• Vad kan du göra med EPJ?  
• Vad får du för stöd av EPJ? 
• Är EPJ integrerad med andra system som; 

o Laboratorie 
o Administration 
o Röntgen 
o Beställning 

• Skulle du vilja förändra något med EPJ? 
 

2. Finns det någon skillnad mellan att arbeta med EPJ och att arbeta 
med pappersjournal? 
• Är skillnaden en förväntad/icke förväntad effekt? 

 
Arbetssituationen 

• Hur har arbetssituationen förändrats sedan EPJ infördes? 
o Har EPJ lett till nya möjligheter/skapat nya hinder? 
o Ägnar du mer/mindre tid till dokumentation? 
o Har arbetsuppgifter förändrats? 
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Kommunikation och samspel 
o Har samspelet och kommunikationen inom/mellan yrkesgrupperna för-

ändrats? 
 Träffas ni mer/mindre? 
 Har nya sätt att kommunicera utvecklats? 
 Tar man del av varandras arbete på något annat sätt? 

• Ger EPJ en fullständig överblick över patientens sjukdomshistoria? 
o Från andra yrkesgrupper, avdelningar, sjukhus osv. 
 

Slutligen: Har vi glömt att ställa någon viktig fråga? 
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Bilaga 2 Mailkonversation med Erik Stolterman 
Vårat mail till Erik Stolterman: 
Hej! 
Vi är två studenter som läser Systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet och i da-
garna håller vi på med vår D-uppsats. Vi skriver om EPJ – Elektronisk patientjournal 
och vi har funderingar på att använda oss av de produktdimensioner som du och Jonas 
Löwgren skriver om i er bok ”Design av informationsteknik – materialet utan egenska-
per”. Eftersom det är brukligt att ställa författare mot varandra vid uppsatsskrivande och 
liknande så har vi försökt att hitta någon författare som har kommit med kritik mot des-
sa produktdimensioner och ert resonemang kring dessa. Vi har dock inte hittat någon 
ännu utan tvärtom så verkar de flesta ta till sig detta på ett positivt sätt. Vår förfrågan 
kanske kan tyckas vara lite märklig (eller fräck?) men vi antar att du och Jonas om någ-
ra borde ha kännedom om det finns någon som har kommit med kritik mot det vi tidiga-
re nämnt. Vi vore därför tacksamma om du har något förslag på författare som behand-
lar detta. Det vore till stor hjälp för oss i vårt arbete med vår D-uppsats. 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Stenvall och Peter Lundkvist 
 
Svar från Erik Stolterman: 
Hej 
Kul att ni använder vår bok. Och det är en bra fråga ni har! Tyvärr har jag inget bra svar 
;-) Jag har inte direkt sett någon som uttryckligen anför kritik mot ideen om produktdi-
mensioner. Det finns dock, som ni påpekar, de som stödde detta synsätt. Kanske är det 
så att de som inte ser det som en möjlighet inte ens känner till den och därför inte heller 
ser den som ett problem. Det är i alla fall inte som jag känner till någon direkt debatt om 
saken. Om ni hittar nåt vill jag gärna veta det ;-) 
 
Lycka till 
Erik 
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