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Sammanfattning
Elektroniska journalsystem är verktyg och beslutssystem för att hantera patientinformation i 
samband med vård och behandling inom vården. Ämnet som studien berör är användbarhet kring 
journalsystemet Melior. Syftet med studien är att ta reda på vad användares uppfattning kring 
Melior är, och om användare tycker att Melior är användbart eller inte. För att besvara 
forskningsfrågan utförs en kvalitativ studie i form av intervjuer med öppna frågor. Frågorna har 
tagits fram genom att studera tidigare studier inom ämnet samt användning av Kennedy (2006) 
riktlinje för konstruktion av frågor och utförande av intervjuer. Data som har fåtts in igenom 
intervjuer har transkriberats och analyserats med en kodningsmetod som är hämtad från metoden 
grundad teori. Resultatet som studien kommit fram till är att användares uppfattning om Melior är 
olika. Men majoriteten av användarna som intervjuades anser att journalsystemet inte Melior är 
användbart. Denna studie kan bidra till fortsatta studier inom ämnet användbarhet, till exempel 
utöka studien till andra sjukhus för att ta reda på om deras användare av journalsystem anser att det 
är användbart.

Nyckelord: Journalsystem, Melior, Användbarhet, Hälso- och sjukvården



Abstract
Electronical medical records (EMR) are tools and decision systems for managing patient 
information related to care and treatment in healthcare. The topic that this study concerns is the 
usability of the EMR Melior. The aim of this study is to find out users' opinion about Melior and if 
users find Melior useful or not. To answer the research question, a qualitative study is conducted in 
the form of open-ended interviews. The questions have been developed by studying previous 
studies on the topic as well as using Kennedy’s (2006) guidelines for construction questions and 
conducting interviews. Data collected through interviews have been transcribed and analyzed by a 
coding method which is retrieved from the method grounded theory. The result of the study is that 
users' opinion of Melior varies. However, the majority of users interviewed consider Melior not 
useful. This study could contribute to further studies in the field of user usability, such as expanding
the study to other hospitals to find out if their users of EMR system consider it useful.
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Sammanfattning

Idag används elektroniska journalsystem som ett arbetsverktyg på sjukhus inom hälso- och 
sjukvård. Elektroniska journalsystem eller ”journalsystem” som de också kallas används för att 
dokumentera och hantera information om patienter som behöver vård. Journalsystem används också
som ett centralt system för att komma åt andra funktioner som behövs för att utföra arbetsuppgifter, 
till exempel när en sjuksköterska behöver titta på mediciner för en patient går sjuksköterskan via 
journalsystemet till funktionen för mediciner. Studien som utförs ska ta reda på om användare av 
journalsystemet Melior anser att systemet är användbart.

Inom hälso- och sjukvård har användbarhet diskuteras och anses vara ett viktigt krav på 
journalsystemen som används. I andra studier som gjorts om användbarhet beskrivs det att dålig 
användbarhet inte bara påverkar användaren. Även patienter drabbas om det brister i användbarhet i
ett journalsystem. Om en sjuksköterska inte hittar information om en patient på grund av att det 
brister i tillgänglighet av information eller att det tar lång tid att hitta information så går det ut över 
patienten. Användbarhet är ett omdiskuterat begrepp som har många definitioner. Definitionen av 
användbarheten som används i studien har hämtas ifrån en nationell standard för användbarhet. 
Användbarhet bygger på begreppen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Begreppen 
används som mått för att kunna mäta användbarheten. Syftet med studien är att från användare av 
journalsystemet Melior försöka få fram uppfattningar kring systemet, och genom användares 
uppfattningar bedöma om Melior är användbart. Studien som utförs är en kvalitativa metoder för att
kunna besvara forskningsfrågan:

”Vad anser användare av journalsystemet Melior på specialistvården om användbarheten”.

För att svara på forskningsfrågorna utförs intervjuer för att samla in data. Frågorna i intervjun betår 
av öppna frågor och berör olika kategorier, exempelvis arbetsuppgifter de utför i Melior. I varje ka-
tegori ställs frågor om ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Genom att transkribera 
intervjuerna och analysera svaren som deltagare har gett görs en bedömning. Bedömningen visar 
om en kategori uppfyller kraven på ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse för använda-
ren.

Resultatet från studien är att användare anser att Melior är ändamålsenligt. De flesta av deltagarna i 
studien anser att de kan utföra sina respektive uppgifter i Melior. Även om det finns negativ respons
så kan de fortfarande utföras. Deltagarna i studien anser dock att Melior inte är effektivt och är inte 
tillfredsställda. Några åsikter från deltagarna är att det tar för lång tid att utföra en uppgifter och att 
det är ansträngande att titta igenom mängder av information för att hitta det man söker efter.

Slutsatsen som dras i studien är att användare inte anser att Melior är användbart. Det Melior väger 
upp i ändamålsenlighet brister det i effektivitet och tillfredsställelse. Men även om det finns brister i
Melior som system så finns det även brister i användningen av Melior. Brister i Melior är att det är 
generaliserat och ska fungera för alla användare. Användare använder olika termer i sitt yrke på 
samma saker. Användare vill se mer av att Melior kan hantera mätvärden i siffror istället för text för
att kunna minska på mängden text i journaler. Brister som finns i användningen av Melior är att det 
inte är styrt hur dokumentation sker. Samma dokumentation kan ske i tre olika funktioner, vilket 
leder till dubbeldokumentation. Här vill användare styra upp hur dokumentation sker för att minska 
på dubbeldokumentationen.



Summary

Electronical medical record systems (EMR) are today used as a working tool in hospitals. EMR are 
used to document and manage information on patients who needs care. The EMR system is also 
used as a central point to get to other functions necessary for doing tasks, such as when a nurse 
needs to look at the medications for a patient. This study is carried out to evaluate if users of the 
EMR system Melior believe that the system is useful.

In healthcare, usability has been discussed and is considered a key requirement for an EMR system. 
In other studies done on usability it is described that poor usability on EMR systems does not only 
affect the user, even patients suffer due to the lack of usability in an EMR. If a nurse does not find 
information about a patient, due to the lack of availability of information or that it takes a long time 
to find information, the patient can get hurt. The definition of usability used in the study was taken 
from a national standard of usability. Usability is based on the concepts of effectiveness, efficiency 
and satisfaction. The concepts are used as metrics to measure usability. The purpose of the study is 
to try to get opinions about the system from the users of the EMR system Melior, and through those 
opinions evaluate if Melior is usable. The study is using qualitative methods in order to answer the 
research question:

"What do the users of the EMR system Melior think about its usability?"
 
In order to answer the research questions, interviews are conducted to collect data. The questions
in the interview consist of open questions relating to the various categories, such as duties they 
perform in Melior. In each category they are asked questions about effectiveness, efficiency and 
satisfaction. By transcribing the interviews and analyzing the responses from the participants, an 
evaluation based on their responses could be made. The evaluation is based on if a user considers
that a category meets the requirements of effectiveness, efficiency and satisfaction.

The result from the study is that users believe that Melior is effectiveness. Most of the 
participants in the study believe that they can carry out their respective duties in Melior. Even if 
there are some negative opinions, they can still be carried out. However, participants in the study
say that they are not satisfied and not happy with the effectiveness of Melior. Some opinions 
from participants are that it takes too long to perform the tasks, and that it is exhausting to 
browse amounts of information to find what they are looking for.

The conclusion in the study is that users do not consider Melior useful. Where Melior weighs up 
in the effectiveness, it has shortcomings in efficiency and satisfaction. But even if there are 
deficiencies in Melior as a system, there are also shortcomings in the use of Melior. Deficiencies 
in Melior are that it is generalized and should work for all users. Users use different terms in 
their professions for the same things. Users would like to see more of that the system could 
handle measurements in the form of numbers instead of text in order to reduce the amount of text
in the journals. A shortcoming in the use of Melior is that it is not controlled how the 
documentation is done. The same documentation can be done in three different functions, which 
leads to double documentation. Users want that the way the documentation is done to be more 
controlled to reduce the duplication of documentation.
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1 Introduktion
I dagens hälso- och sjukvård stöds de mesta av arbetsuppgifterna digitalt, allt från användning av 
maskiner som utför analyser till hantering av patientdata. Elektroniska patientjournalsystem är de 
system som implementeras i vården för att kunna hantera patientdata. Systemen måste följa ett antal
föreskrifter och lagar för att se till att en patients integritet behålls. För att se till att en patients 
integritet behålls räcker inte bara att lagar och föreskrifter följs, det gäller också att utvecklare får 
veta vad journalsystemen skall kunna bidra med till användare, att de personer som beställer, 
utvecklar och använder har en gemensam bild av hur vårdverksamheten fungerar för att kunna 
utveckla journalsystem. Utvecklarna måste få en tydlig kravspecifikation med beskrivningar av de 
övergripande målen, processerna och kommunikations-och informationsbehoven för att kunna 
skapa funktionella journalsystem.

Om det brister i funktionalitet på journalsystem så att användare inte kan använda journalsystem på 
ett användbart och funktionellt sätt brister det även i säkerhet för patienterna. Problem som uppstår 
på grund av att det brister i funktioner är bland annat att journalinformation måste registreras flera 
gånger, att onödigt mycket navigering behövs för att komma till önskad funktion samt att viktig 
information kan döljas i den stora mängden data som finns lagrad i systemen. Det är inte bara 
brister i funktioner som kan leda till att säkerheten faller utan även föråldrad mjuk/hårdvara kan 
leda till långsamma system eller system som inte är kompatibla med dagens system vilket gör att 
användare inte kan utföra sina arbetsuppgifter.

I en undersökning som gjorts av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) svarade 37 % av 
ca 2 900 svenska primärvårdsläkare att de var nöjda eller mycket nöjda med journalsystemet de 
använder sig av, medan motsvarande siffra i Storbritannien var 86 %. Läkarnas tillfredsställelse med
journalsystemen varierar betydligt mellan olika landsting och regioner inom landet. I Västergötland 
är det 27 % som är nöjda eller mycket nöjda med det elektroniska journalsystem som de använder 
på sin vårdcentral eller avdelningar.

För utvecklare är det svårt att veta vad ett journalsystem behöver. Genom att bara utveckla ett 
journalsystem efter lagar/föreskrifter samt testa systemet i en säker miljö framkommer inte alltid 
brister i systemet. De som bäst känner till brister i journalsystemen är de användare som använder 
sig av dessa inom vården. Denna studie kommer att undersöka vad användare på ett sjukhus i 
Skövde har för uppfattningar om journalsystemet Melior som de använder sig av för att utföra sina 
dagliga arbetsuppgifter.

För att kunna svara på forskningsfrågorna utförs en kvalitativ studie i form av intervjuer som 
innehåller öppna frågor. Data från intervjuerna analyseras med grundad teori för att besvara den 
ställda forskningsfrågan. Bidraget från studien blir ett underlag för att ge möjlighet till att kunna 
göra större studier inom ämnet, som till exempel att utföra samma studie fast i större skala på andra 
sjukhus runt om i Sverige. Studien kan också ses som feedback till utvecklarna av Melior för att 
kunna förbättra Melior, eller feedback till sjukhuset för att kunna förbättra hanteringen av Melior. 
Genom att utvecklare tar åt sig vad användare säger och tycker om Melior kan förbättringar göra 
utifrån det. Samma sak gäller ledningen på sjukhus, att ta åt sig användares åsikter och därifrån göra
ändringar om hur Melior används.
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2 Bakgrund
Under följande avsnitt kommer bakgrund kring problemområdet att redovisas. Bakgrunden är till 
för att förse läsaren med relevant samt tillräcklig bakgrundsinformation för att förstå 
problemdefinitionen och studien.

2.1 Elektroniska patientjournalsystem
Elektroniska patientjournalsystem eller journalsystem, som det också kallas, är ett verktyg och 
beslutsstödsystem för att hantera patientinformation i samband med vård och behandling inom 
hälso- och sjukvård. Ett elektroniskt patientjournalsystem förvarar all medicinsk information av en 
patients historia och nutid elektroniskt. En elektronisk patientjournal är ett datorbaserat 
registersystem som omfattar en livslång sammanfattning av en persons hälsa, sammansatta av 
sammanfattningar av individuella elektroniska patientjournaler och andra relevanta data (Kirch 
2008, s. 326). Personer som arbetar inom hälso- och sjukvård använder sig av journalsystem som ett
verktyg för att främst hantera information om en patient. I dagens vård är det dock inte ovanligt att 
journalsystemen har fler funktioner än informationshantering. Journalsystem har funktioner för att 
kunna hantera e-recept, kallelser, bokningar, väntelistor, medicinering, fakturering, avvikelser med 
mera. I dag är också de flesta journalsystem kopplade till e-tjänster. Vilket gör att en patient kan läsa
sin egen journal och ta del av den via e-tjänster som 1177.

Fördelar med att lagra information elektroniskt är att det blir lättillgängligt, enkelt att hämta samt att
överföring av information till olika specialister som arbetar inom vården förenklas och att 
eliminering av oläslig handstil sker (Menachemi & Collum 2011). Det går också att underlätta 
fakturering genom att använda programvara för medicinsk fakturering som gränssnitt mot ett 
elektroniskt patientjournalsystem. En av nackdelarna med att lagra information är säkerheten, 
patientinformation är konfidentiell och journalsystem måste vara utrustade så att de kan skydda 
patientjournaler. Kommunikation mellan olika journalsystem är också en stor fråga. Om två 
läkarmottagningar använder olika journalsystem är det hög risk att det inte går att utbyta data 
mellan de två systemen. Det kan också vara svårt att konvertera eller läsa filer skrivna av äldre 
versioner av systemet eller genom olika program. Det finns inga fasta standarder för journalsystem, 
men Läkemedelsverket har tagit fram förslag för hur man ska tänka när journalsystem utvecklas.

2.2 Läkemedelsverket
Läkemedelsverket är en svensk myndighet som ansvarar för godkännanden och tillsyn av 
läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter. Enligt en 
undersökning som har utförts av en arbetsgrupp av intressenter åt Läkemedelsverket 
(Läkemedelsverket 2009) bör patientjournalsystem klassificeras som medicintekniska produkter. 
Som en medicinteknisk produkt ska produkten uppfylla ett antal kriterier som tas upp i en rapport 
om vägledning för medicinska informationssystem som tagits fram av Läkemedelsverket (Ohlson et
al. 2012). I vägledningen tar de upp 2 § i lagen om medicintekniska produkter, (SOSFS 2008:14), 
Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 
och ännu fler. Med hjälp av lagar och direktiv angående hälso- och sjukvård samt organisationer 
som ställt upp i rapporten har de tagit fram egna framtagna punkter för vad som klassas som en 
medicinsk produkt:

• Produkten ska ha adekvata funktioner som stödjer den avsedda användningen
• Patientens säkerhet ska beaktas i riskhanteringsprocessen
• Tillverkaren ska visa att produktens prestanda verkligen uppfyller det medicinska syftet, 

t.ex. genom en utvärdering
• Produkten ska CE-märkas.

Punkterna i vägledningen som tagits fram av Läkemedelsverket är inte rättsligt bindande utan är en 
tolkning av det medicintekniska regelverket och finns där som en riktlinje för utveckling av 
medicinska produkter. Dock är de lagar, förordningar och föreskrifter som nämns i vägledningen 
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bindande och ska följas.

2.3 CE märkning
CE är en förkortning för Conformité Européenne, CE som produktmärkning innebär att en produkt 
följer EU:s lagstiftning för säkerhet, hälsa och miljöskydd på tillverkade produkter. Om en produkt 
har CE märkning får den säljas fritt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och 
märkningen visar även att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som 
återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. De som bär ansvaret för att en produkt ska bli CE 
märkt är inte bara produktutvecklaren, det är en lång kedja av deltagare som bär ansvaret bland 
annat återförsäljare, distributörer, leverantörer, och/eller arbetsgivare och användare.

Nordic AB (2016) har skrivit vad CE märkning innebär i allmänhet genom följande förpliktelser:

• Att utföra en riskanalys av produkten. Vilka risker är förenade med produkten? Hur stora är 
riskerna för människor, djur, saker eller miljö? Vilka lösningar kan tillverkaren tillämpa för 
att minimera riskerna i enlighet med gällande lagstiftningen?

• Att leverera en bruksanvisning på användarens språk, som skall tydliggöra det avsedda 
ändamålet för produktens användning. Bruksanvisningen innehåller dessutom förbud och 
varningar samt anvisningarna för montage, manövrering och underhåll.

• Att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Tillverkaren (eller EES-importören) 
försäkrar att produkten uppfyller den specificerade direktiv eller förordningarna och 
standarder.

• Att utarbeta den tekniska dokumentationen för produkten. Denna ska alltid innehålla 
ovannämnda dokumentation, såväl som design information, ritningar, beräkningar och 
testrapporter, göra det möjligt att bevisa att de väsentliga kraven mötts.

2.4 Socialstyrelsens författningssamling
Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och 
sjukvård samt annan medicinsk verksamhet som tandvård, hälsoskydd, socialtjänst, stöd/service till 
vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Socialstyrelsens 
författningssamling (SOSF) är en samling juridiskt bindande föreskrifter som gäller bestämmelser 
för hälso- och sjukvård, hälsoskydd och socialtjänst. SOSFS 2008:14 är en föreskrift som 
Socialstyrelsen har gett ut som innehåller hur föreskrifter ska tillämpas inom informationshantering 
och journalföring i hälso- och sjukvården. Lagar som tas upp i SOSFS 2008:14 är bland annat 
Patientdatalagen (2008:355) och Personuppgiftslagen (1998:204).

2.5 Användbarhet
Användbarhet är ett begrepp som har definierats av många forskare. I Berns (2004) studie skriver 
han om användbarhet och hur andra studier har definierat användbarhet genom tiderna. Berns 
(2004) tar upp att Miller (1971) troligen var först med att börja använda sig av begreppet 
användbarhet. Miller (1971) påpekar hur viktigt det är att kunna mäta användbarhet, termen som 
används då är lättanvänd. I en studie av Bennet et al. (1984), är en annan studie som tas upp av 
Berns (2004), förklarar Bennet att för att ett system ska kunna klassas som användbart ska vissa 
kriterier uppfyllas.

• Effektivitet, olika arbetsuppgifter ska kunna genomföras på ett sätt så att prestationsmålen 
uppnås (ifråga om hastighet och fel), av en definierad procent av de specificerade 
användarna, inom ett specificerat användningssammanhang.

• Lärbarhet, användare skall kunna lära sig att använda ett system inom ett specificerat 
tidsmått, baserat på en specificerad “mängd” information/instruktion rörande gränssnittet.

• Flexibilitet, ett system skall ha en viss flexibilitet som tillåter anpassning till en specificerad 
variation i användarnas arbetsuppgifter och/eller miljö.
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• Attityd, systemet skall kunna användas med en acceptabel nivå av mänsklig ”kostnad” vad 
gäller trötthet och brist på komfort.

Nielsen (1993) använder sig av begreppet ”Nytta” där begreppen ”Funktionalitet” och 
”Användbarhet” ingår. Funktionalitet berör frågan om systemet har de funktioner som krävs för att 
kunna genomföra det som är nödvändigt. Användbarhet berör frågan om hur bra användarna kan 
använda funktionaliteten. Nielsen (1993) har sedan delat upp användbarhet i fem kategorier: 
lärbarhet, effektivitet, förmåga att komma ihåg, minimala/katastrofala fel och tillfredsställelse. 
Enligt Nielsen (1993) handlar användbarheten om hur enkel en produkt eller tjänst är att lära sig att 
använda, hur effektiv den är att använda när man har lärt sig den, hur enkelt det är att komma ihåg 
hur man använder den efter ett uppehåll i användningen, hur vanligt det är att göra små eller 
katastrofala fel när den används samt hur upplevelsen av att använda produkten eller tjänsten är. 
Fast Nielsen (1993) definition av användbarhet är gammal så används hans definition fortfarande 
idag genom en ny uppdaterad version Nielsen (2012).

ISO (Internationella Standardiserings Organisationen) har tagit fram en internationell standard,
SS-EN ISO 9241-11 som berör användbarhet. Användbarhet definieras som följande i standarden: 
”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika 
mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.” För att mäta 
användbarhet nämns tre mått: ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Ändamålsenlighet
innebär att en produkt kan utföra de uppgifter som produkten är tänkt att göra. Effektivitet anger hur
väl en produkt kan utföra en uppgift i förhållande till resursåtgången. Resurserna kan inkludera 
mental eller fysisk ansträngning, tidsåtgång, materialåtgång eller kostnader. Tillfredsställelse 
innebär att en användare är nöjd vid användningen av en produkt.

Studier som gjorts inom användbarhet med koppling till vården är bland annat Scandurra (2013). 
Syftet med deras projekt är att kartlägga användarnas problem och lösningsförslag samt att samla 
ihop och visa på lärdomar och goda exempel som finns i Sverige avseende användning av e-
Hälsosystem. I deras studie använder de SS-EN ISO 9241-11 definition på användbarhet. För att få 
fram svar har de utfört olika workshops med vård- och omsorgsprofessioner, leverantörer, forskare 
och olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har bestått av vård- och omsorgspersonal, hälso- och 
sjukvårdspersonal från sjukhus/primärvård samt olika professionsorganisationer. I workshopen har 
deltagare beskrivit situationer där användbarheten brister. En av de många svar som kom fram till 
under workshoparna är att ”Förbättrad användbarhet är nyckeln till eHälsosystemens förmåga att 
öka vårdtagarnyttan.” Deras projekt resulterar i ”För att uppnå visionen för god e-Hälsa krävs att e-
Hälsosystemen samspelar och att kvaliteten på systemen motsvaras av god funktionalitet, 
tillförlitlighet, effektivitet, användbarhet, underhållbarhet och överförbarhet.” Kvaliteten vid 
användning ska motsvaras av god ändamålsenlighet, produktivitet, säkerhet och tillfredsställelse, 
vilket är den kombinerade effekten för användaren av ovanstående kriterier.

I en studie av Friedberg et al. (2013) som är sponsrad av American Medical Association (AMA) 
försöker de hitta faktorer som kan påverka läkares tillfredsställelse inom vården. Genom att samla 
data från 30 läkaravdelningar i sex stater, intervjuer av 220 personer och en fältstudie med en 
respons på 447 deltagare kom de fram till olika faktorer som påverkar läkares tillfredsställelse. En 
av faktorerna är missnöje riktat mot journalsystem. Även om läkare ser fördelar med journalsystem 
som möjligheter till att fjärransluta till patientinformation och hopp om att journalsystem kan 
förbättra kvalitén i vården tycker ändå många att det finns många problem som bidrar till missnöje 
mot journalsystem. Läkare säger att journalsystem har dålig användbarhet så som att det tar tid att 
mata in data, är ineffektivt, störningar med patientvård och har mindre meningsfullt arbetsinnehåll.

Middleton et al. (2013) tar upp i sin studie att användbarhet är en kritisk komponent i säker och 
effektiv användning av journalsystem inom vården. Studien resulterade i en samling 
rekommendationer som är avsedda att ligga till grund för en plan för att öka förståelsen av 
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effekterna av användbarhet på en effektiv användning av IT inom hälsa samt leda till en säkrare och
högre vårdkvalitet med antagandet av nyttiga och användbara journalsystem. Dålig användbarhet 
har möjlighet att påverka utföranden av arbetsuppgifter så att säkerheten och effektiviteten brister i 
arbetsuppgifter. Exempel på en funktion som kan bidra till dålig användbarhet är navigering i 
journalsystem som Roman et al. (2017) gjort en studie om. I deras studie tar de upp att navigering är
en särskilt viktig bidragsgivare till användbarheten av ett elektroniskt patientjournalsystem, 
eftersom informationen om en patient i en patientjournal kan vara utspridd över flera system. Den 
utspridda informationen tvingar användaren att navigera upprepade gånger för att hitta information 
och kunna få tillräcklig med förståelse av ens patientens tillstånd. Genom att kunna navigera lätt i 
ett journalsystem kan det öka effektiviteten som att utföra arbetsuppgifter snabbare och kan leda till 
möjligheten för att minska medicinska misstag.

3 Problemformulering
I denna sektion kommer bland annat forskningsfrågan tas upp, motivation till studien, 
avgränsningar samt resultat som förväntas att få ut av studien.

3.1 Frågeställning
Frågeställningen som ställs i samband med studien samt ska besvaras är följande:

”Vad anser användare av journalsystemet Melior på specialistvården om användbarheten”

Forskningsfrågans syfte är att utifrån användares perspektiv kunna få fram deras uppfattning om 
Melior, samt utifrån deras uppfattning kunna svara på ur ett användbarhetsperspektiv om 
användarna tycker att Melior är användbart.

3.2 Motivering och Syfte
Problemet med användbarhet är till stor del relaterad till effektiviteten i användning av elektroniska 
patientjournalsystem, vilket inkluderar brister på stöd för samarbete och kommunikation mellan 
system samt förståelse av användargränssnitt (Kaipio et. al. 2016). Enligt en undersökning gjord av 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) är många delar av vårdens verksamheter idag 
digitaliserade. I och med att vården blivit mer digitaliserad har det medfört att hälso- och sjukvården
blivit starkt beroende av ett fungerande IT-stöd, vilket får märkbara konsekvenser när systemen inte 
fungerar. Sverige utmärker sig negativt på en rad områden, både när det gäller användarnas 
tillfredsställelse med journalsystem och funktionaliteten i dem. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys (2016) tar också upp att idag består vården av system som i flera avseenden är 
föråldrade och bara till viss del går att anpassa till dagens behov, vilket är en av förklaringarna till 
att systemen inte alltid fungerar funktionellt. För att journalsystemen ska fungera funktionellt ska 
användare ges förutsättningar att förstå och använda systemens möjligheter. För att fortsätta att 
förbättra och utveckla de elektroniska journalsystemen krävs ytterligare kartläggningar av dagens 
utmaningar och behov.

Syftet med studien är att från användare av journalsystemet Melior försöka få fram positiva och 
negativa uppfattningar kring systemet, och genom användares uppfattningar bedöma om Melior är 
användbart enligt användarna. Studien som utförs kommer att kunna bidra till att feedback på 
Melior kommer att fås ut från användarna. Feedbacken kan utvecklare använda sig av för att skapa 
och förbättra journalsystem som användare kan känna sig tillfredsställda med. Feedback kan också 
användas inom hälso- och sjukvården för att kunna göra förbättringar där.

3.3 Avgränsningar
Avgränsningar som sätts på studien är att studiens geografiska område kommer att hålla sig till 
Skaraborgs Sjukhus Skövde (SkaS Skövde). Motivet till det är att de flesta studier som har gjorts 
tidigare inte har täckt detta geografiska område samt att försöka täcka ännu mer skulle kräva mer 
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tid. Intervjuerna kommer att rikta sig till de personer som jobbar på sjukhuset samt använder sig av 
journalsystemet Melior inom sitt yrkesområde. I yrkesområdet inräknas personer som använder 
Melior till att utföra vårdrelaterade arbetsuppgifter som sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska
sekreterare, läkare. Journalsystemet Melior har valts därför att det är det huvudsakliga 
journalsystem som används på SkaS. Det har också valts ut till studien därför att liknade 
användbarhetsstudier har gjorts på Melior tidigare, vilket gör att det går att jämföra resultat som 
man får från studien med resultat från andra studier.

3.4 Förväntade resultat
Förväntade resultat är ett antagande om de resultat som studien kommer fram till. Melior är ett 
system som hanterar känslig data i form av patientdata. Systemet ska fungera, inte bara för 
användare utan också för patienternas skull. Därför är resultatet som förväntas att få ut av studien 
att användare anser att Melior är användbart i deras arbete. Det alternativa resultatet som sätts blir 
att användare inte anser att Melior är användbart i deras arbete.

4 Metod
Under denna sektion kommer metoder som valts för studien att presenteras samt motiveringar för 
metoder. Enligt Berndtsson et al.(2008) hänvisas metod till en systematisk strävan för att lösa ett 
problem.

4.1 Metodsteg
Metodsteg är steg som satts för att kunna utföra studien samt svara på den forskningsfrågan som 
ställts. Dessa steg presenteras nedanför i en kronologisk ordning.

1. Litteraturstudier är det första steget som utförs för att bekanta sig med ämnet samt ta reda på
data/information som är relevant för studien. Litteraturstudier är en process som används 
genom hela studien då fakta/information konstant behövs samt uppdateras. I denna studie 
studeras arbeten som gjorts av andra inom ämnet.

2. Val av vilka metoder som används samt vilken typ av metod utförs. Val av metoder spelar en
stor roll för hur resultatet tas fram. Motivering av valda metoder tas upp i studien.

3. Utformning av metod för datainhämtning utförs. Datainhämtning består av intervjuer av 
deltagare som ställer upp. Det är viktigt att utformning av intervjufrågorna går rätt till för att
få fram relevant data till studien. Frågorna testas i en testintervju med en deltagare för att se 
om frågorna behöver justeras.

4. Intervjuer utförs på deltagare för att ta fram relevant data till studien.

5. Analys av data, data som tagits fram i samband med intervjuer analyseras, tolkas samt 
sammanställs.

6. Presentera resultat av data som analyserats, egna tolkningar och åsikter av resultaten i en 
diskussion.

4.2 Metodval
Den metodansats som valts att användas i studien är en kvalitativ studie. Enligt Berndtsson et al.
(2008) innebär en kvalitativ studie i första hand öka förståelsen för ett område, istället för att kunna 
producera en förklaring till den. Studien lägger större vikt på kvalitén på information som hämtas än
kvantiteten av data. Dock med forskningsfrågan i åtanke kan det tänkas att det skulle vara möjligt 
att man kan ut ett mer tillfredsställande resultat om en kvantitativ studie hade utförts. En kvantitativ 
studie skulle kunna ge fler svar att analysera samt ett mer trovärdigt resultat eftersom det används 
fler deltagare. I det här fallet är dock specifika svar på frågor som exempel ”Varför en användare 
tycker att det inte går att navigera så bra i journalsystemet Melior?” intressanta, vilket leder till att 
en kvalitativ undersökning passar bättre för denna studie.
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4.3 Litteraturstudier
Litteraturstudie är en iterativ process som görs genom hela studiens gång. Bakgrunden som gjorts 
består av data/information som har hämtas från myndigheter som Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen i form av studier, dokument, lagar samt direktiv. Vetenskapliga forskningsartiklar 
har använts för att få fram information om ämnena användbarhet samt journalsystem. För att hitta 
relaterade vetenskapliga forskningsartiklar i ämnena har söksträngar används i databaserna IEEE 
Xplore, Springer Link, ACM, Google scholar, Sciencedirect och Wildcat. För att kunna ställa 
passande frågor i intervju har studier angående journalsystem samt användbarhet legat som 
underlag.

4.4 Intervjuer
Intervjuer kan ske på olika sätt, antingen används öppna frågor där den intervjuade kan ge uttryck 
för sina åsikter, eller stängda frågor som till exempel ja/nej frågor. Metoden som används är en 
semi-strukturerad intervju som följer Bernard (2006). Semi-strukturerade intervjuer tas även upp i 
Wohlin et al. (2012). En semi-strukturerad intervju är en hybrid av öppna och stängda frågor, men 
med mer fokus på öppna frågor. Enligt Bernard (2006) används denna sorts intervjuer i situationer 
där man inte kommer att få mer än en chans att intervjua någon. Fördelar med att använda semi-
strukturerade intervjuer är att de tillåter intervjupersoner frihet att uttrycka sina åsikter på sina egna 
villkor. Ur dessa intervjuer kan man få tillförlitlig och jämförbar kvalitativ data. Tanken är att 
intervjua minst 5 personer för att få fram tillräckligt med data för att kunna svara på 
forskningsfrågan. Krav som ställs för att delta i intervjun är att man ska jobba på Skaraborgs 
sjukhus som sjuksköterska, undersköterska, medicinsk sekreterare eller läkare, samt använda sig av 
Melior i sitt dagliga arbete.

4.5 Frågekonstruktioner
Metoden som används till frågekonstruktionen är en så kallad “intervjuguide” som är kopplad till 
semi-strukturerade intervjuer. En intervjuguide kan variera från att ha ett starkt manus med 
bestämda frågor som ställs i en strukturerad ordning eller ett relativt tunt manus där frågor inte 
behövs ställas i en bestämd ordning samt att det går att improvisera fram frågor. De delar som är 
gemensamt oavsett manus är att den hjälper en att veta vad man ska fråga om, i vilken ordning 
frågorna ska komma, hur man ställer sina frågor och hur man utför uppföljningar. Den ger 
vägledning om vad man ska göra eller säga härnäst efter att den intervjuade har besvarat den sista 
frågan. Kennedy (2006) tar upp fem faktorer att tänka på när man skapar en intervjuguide samt när 
man utför en intervju: (1) Forskningsfrågor är inte intervjufrågor, (2) Om du ställer en fråga, 
kommer de att svara på det, (3) Förespråkade teorier skiljer från teorier i bruk, (4) Intervjuer är 
sociala tillfällen och (5) Vittnesbörd i sig är relativt svag form av bevis.

1.  Forskningsfrågor är inte intervjufrågor

Det första att tänka på är att forskningsfrågor inte är samma sak som intervjufrågor. Det går inte att 
besvara sin forskningsfråga genom att ställa den till den intervjuade. Man måste bygga sina 
intervjufrågor runt sin forskningsfråga för att kunna samla data för att sedan med data kunna 
besvara frågan.

2.  Om du ställer en fråga, kommer de att svara på den

Det andra att tänka på är att om en person ställer upp på en intervju kommer personen att besvara 
frågorna även om personen inte har tänkt mycket på frågan. Detta kan leda till att personen kan hitta
på svar eller överdriva svaren, vilket innebär att data som samlas in inte reflekterar verkliga åsikter. 
För att minska risken för detta går det att ställa uppföljningsfrågor för att förtydliga eller utarbeta en
persons svar.
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3. Förespråkade teorier skiljer från teorier i bruk

Det tredje viktiga faktum är att människor har två uppsättningar av idéer om världen, förespråkade 
teorier och teorier i användning. Förespråkade teorier är som är teorier/handlingar som de tror på, 
fast inte alltid följer. Ett exempel är en person som säger att den alltid går vid grön gubbe, fast går 
vid rött ändå. Teorier i användning är de teorier som styr ens handlingar, exempelvis en person som 
säger att den alltid går mot grön gubbe och alltid gör det. Detta kan skapa problem för intervjun då 
personer har en tendens att ge svar utifrån sina förespråkade teorier. Det bästa sättet att få reda på 
om intervjupersonerna svarar enligt förespråkade teorier eller teorier i användning är att fråga om 
konkreta exempel.

4. Intervjuer är sociala tillställningar

Det fjärde viktiga faktum att tänka på är att intervjuer är ett socialt tillfälle som kräver ett socialt 
samspel mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Den som blir intervjuad kommer att
vilja visa sin bästa sida och vill bli uppfattad som om en person som bryr sig. Å andra sidan 
kommer den intervjuade att döma den som intervjuar, ens kläder och manér kommer att förmedla 
ett intryck av en. För att göra ett så bra intryck som möjligt ska man tänka på sin manér, stil men 
även sin hållning. Det bästa försvaret mot sociala processer är att inte acceptera människors 
inledande svar på dina frågor, ta inte de första svar som ges som ett slutligt svar. Designa 
intervjufrågorna så att de utmanar personen som intervjuas utan att lägga någon större press. Du 
behöver utmanande, men du behöver tänka på det hur man gör det utan att uppfattas som fientlig.

5. Vittnesbörd enbart är svaga bevis

Ett faktum är att vittnesmål från intervjuer uppfattas av andra som en relativt svag beviskälla. 
Förespråkare av kvalitativ forskning hävdar i allmänhet att det behövs flera beviskällor för att göra 
ett påstående. För att lösa det kan man försöka att få flera "svar" på samma fråga genom en intervju.
Till exempel fråga en rad frågor direkt om ett ämne, en annan fråga om ett närbesläktat ämne som 
går att referera till huvudämnet samt en tredje fråga som är relevanta för ämnet. Ibland går det att få 
fler beviskällor genom att omformulera samma fråga så att en annan aspekt av frågan betonas.

4.6 Analysmetod
Analysmetod är den metod som kommer att användas när all data är insamlad och ska analyseras. 
Metoden som valts för att analysera data är ett utdrag från grundad teori. Studien kommer att 
använda sig av Bryman (2012) tolkning av grundad teori. Grundad teori är både en metod och en 
teori som används inom olika forskningsområden som kvalitativa forskningsstudier, undersökande 
forskning, studier av human interaktion och småskalig forskning. Kodning som är den biten ur 
grundad teori som kommer att användas för att analysera data är en nyckelprocess i grundad teori. 
Det som kommer att användas är en öppen kodning som tas upp i Bryman (2012). Öppen kodning 
är "processen att bryta ner, undersöka, jämföra, konceptualisering och kategorisering data.” Hur 
kodningen kommer att ske förklaras i analysdelen 6.1.

4.7 Validitet
Validiteten är det som säkerställer trovärdighet av studiens resultat, för att säkerställa trovärdighet 
kommer validitetshot att behandlas enligt Wohlin et al. (2012) samt representeras i bilaga B. I 
Wohlin et al. (2012) har validitetshot delats upp i fyra huvudgrupper: konstruktionsvaliditet, intern 
validitet, extern validitet och slutsatsvaliditet.

4.7.1 Konstruktionsvaliditet
Konstruktionsvaliditet innebär att studien som utförs följer det valda ämnet och besvarar de satta 
forskningsfrågorna utan att glida ifrån sitt ämne och besvarar orelaterade frågor som inte berör 
ämnet. Ett exempel som Wohlin et al.(2012) tar upp är att forskaren och den intervjuade inte tolkar 
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frågorna på samma sätt och därmed blir det ett hot mot validiteten. Detta kan bero på att frågorna i 
en intervju inte är tillräckligt tydliga utan kan tolkas på olika sätt. Validitetshot som har hittas i 
denna kategori är följande:

• Inadequate preoperational explication of constructs
• Mono-operation bias
• Mono-method bias
• Hypothesis guessing
• Evaluation apprehension
• Experimenter expectancies

Inadequate preoperational explication of constructs innebär att konstruktioner, definitioner eller 
teorier i studien inte är tillräcklig tydliga vilket gör studien otydligt. Genom att ha tydliga 
definitioner och teorier så blir studien tydlig.

Mono-operation bias innebär att man bara har en typ av variabel att mäta vilket leder till att det inte 
går att få fram en fullständig bild av teorin som studien har. Genom att kolla på fler variabler i 
studien som arbetsuppgifter, navigering, funktioner, information och hjälpfunktioner går det att 
kunna besvara studiens teori.

Mono-method bias innebär att man bara använder sig av en metod för att närma sig sin studie vilket 
kan leda till att kvalitén på studien kan ifrågasättas. I denna studie används litteraturstudier som en 
metod för att bekanta sig med ämnet och intervjuer för att samla in data.

Hypothesis guessing innebär att deltagare kan gissa sig fram till vad som förväntas av deltagaren. 
Till exempel vilka svar som de förväntas ge under en intervju. Det som har gjorts är att skapa frågor
som gör det svårt att veta vilket resultat som förväntas från deltagare.

Evaluation apprehension innebär att deltagare är rädda att bli utvärderade och försöker att se bättre 
ut i forskarens ögon. Detta kan ledda till att deltagare kan leda till att deltagare inte ger svar på en 
fråga utifrån vad de verkligen känner då de är rädda för att tala sanning. Genom att vara 
tillmötesgående och trevlig mot deltagare så att deltagarna känner att de kan säga vad de tycker, 
motverkar man detta.

Experimenter expectancies innebär att man har frågor som går att tolka olika eller att man ställer 
frågor på olika sätt som gör att man får de svar man vill ha. Genom att utforma frågor som inte går 
att misstolkas och ha en intervjumall så att alla frågor ställs lika för alla deltagare minskas detta hot.

4.7.2 Intern validitet
Intern validitet innebär att inga andra variabler utom den variabel du har studerat orsakar resultatet 
som kommits fram i studien. Om det finns en tredje variabel som man inte är medveten om eller 
inte vet i vilken utsträckning den påverkar resultatet finns det ett hot mot den interna validiteten. 
Validitetshot som har hittas i denna kategori är följande:

• Maturation
• Instrumentation
• Mortality

Maturation innebär att om deltagare börjar känna att intervjun tar för lång tid eller att den är tråkigt 
så kan motivationen att svara på frågor minska. Genom att hålla intervjuerna inom en tidsram samt 
undvika för långa intervjuer så minskas risken att deltagare ska bli uttråkade eller trötta.

Instrumentation innebär att instrumenten som tagits fram för datainhätning är dåligt framtagna. 
Genom att analysera och testa frågorna i förväg innan de används i en riktig intervju så undviks det.

Mortality innebär att deltagare i en studie plötsligt hoppar av. Det är svårt att göra någonting åt för 
det går inte att hindra deltagare att hoppa av. Vad som har gjorts är att se till att ha tillräckligt med 
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deltagare ifall någon skulle hoppa av, så påverkar det resultatet mindre.

4.7.3 Extern validitet
Extern validitet handlar om i vilken omfattning det är möjligt att generalisera resultaten, och i 
vilken utsträckning resultaten är av intresse för människor utanför undersökningen. Hot mot extern 
validitet är villkor som begränsar vår förmåga att generalisera. Exempel på externa validitetshot är 
att intervjua fel typ av människor, exempelvis intervjua vaktmästare istället för sjuksköterskor. 
Validitetshot som har hittas i denna kategori är följande:

• Interaction of selection and treatment
• Interaction of history and treatment

Interaction of selection and treatment innebär att man inte har de deltagare som man vill 
generalisera till i studien. Att man tar in deltagare som inte är relevanta för studien som till exempel 
att intervjua vaktmästare när studien kräver sjuksköterskor. Genom att utföra en avgränsning på 
deltagare som ska delta i intervjun undviks att personer som är orelaterade till studien deltar.

Interaction of history and treatment innebär att det kan vara svårt att utföra studier beroende på i 
vilken tidsperiod studien är inplanerad att utföras i. Till exempel kan deltagare ha svårt att delta om 
studien sker på en röd dag. För att undvika det har intervjuer planerats in så att det inte krockar med
deltagarnas schema.

4.7.4 Slutsatsvaliditet
Slutsatsvaliditet behandlar frågor om relationen mellan genomförandet av en studie samt hur 
resultatet tolkas när slutsatser dras så att dessa blir korrekta. Validitetshot som har hittas i denna 
kategori är följande:

• Fishing and the error rate
• Reliability of measures
• Random irrelevancies in experimental setting
• Random heterogeneity of subjects

Fishing and the error rate innebär att man fiskar fram resultat för att gynna sin studie och få fram 
den data som man vill ha. För att förhindra det undviks att leta efter specifika mönster i de 
framtagna data för att få det resultat man vill ha samt visa alla resultat oavsett vad resultaten pekar 
på.

Reliability of measures innebär att man får fram opålitlig eller inkorrekt data som kan bero på bland
annat dålig frågekonstruktion eller dåliga instrument för att ta fram data. Genom att ha utarbetade 
metoder och testade intervjufrågor blir data som tas fram pålitlig.

Random irrelevancies in experimental setting innebär att ljud utifrån under en intervju kan störa 
både den som deltar i intervjun och den som utför intervjun. Detta är ett hot som inte har gjorts 
någonting åt då intervjuer har skett på deltagarnas villkor och ofta skett i kontorsrum under 
arbetstid, vilket gjorde det svårt att stänga ute störande ljud.

Random heterogeneity of subjects innebär att om deltagare i en studie är heterogena så kan 
skillnaden mellan deltagarna påverka resultatet så att resultatet blir brett. För att inte få en heterogen
grupp har en bestämd typ av deltagare valts som uppfyller satta krav. Till exempel sjuksköterskor 
som jobbar med Melior.
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4.8 Etik
Etik är en viktig del att ta upp i studien då studien involverar kontakt med andra människor i form 
av intervjuer och måste då tas i beaktning. Enligt Wohlin et al. (2012) ska etiska aspekter behandlas 
när studier kring människor görs. Wohlin et al. (2012) tar upp fyra principer som bör följas.

1. Personer som deltar i studien ska få tillgång till relevant information om studien för att 
kunna fatta ett beslut om de vill delta eller inte, beslutet att delta ska bygga på egen fri vilja.

2. För att motivera personer till att utsätta sig för risker, även om de är minimala ska studien de
deltar i ha ett vetenskapligt värde.

3. För att upprätthålla konfidentialitet av data och känslig information ska åtgärder vidtas.

4. Man måste väga risker, skador samt förmåner mot varandra. I slutändan måste fördelar 
överväga, både för enskilda personer, grupper samt organisationer.

För att följa dessa principer har vissa åtgärder tagits. Personer som deltar i intervjun har blivit 
informerade om vad studien handlar om innan de har behövt besluta sig för att delta i studien. För 
att upprätthålla konfidentialitet av data och känslig information har åtgärder tagits för att se till att 
deltagare är så anonyma som det går. Deltagare har blivit ombedda att inte uppge sitt namn när 
intervjun utförs så att vad de uttalar sig om inte ska spåras till dem och inspelningar av intervjuer tas
bort när studien är färdig. Genom att ge anonymitet till deltagare minskas risker för att den enskilda 
personen skadas. Dock frågas det om deltagarens yrkesposition vilket kan kopplas till en grupp eller
avdelning. För att inte utsätta grupp eller avdelning för risker/skador är frågorna utformade så att 
inga olämpliga eller kränkande frågor ställs.

Andra etiska aspekter som är viktiga att nämna inom forskning är att inte plagiera andras 
forskningsstudier, att se till att det som skrivits i studien är ens egna ord och inte någons annans. Tar
man text, stycken, tabeller eller bilder från en annans forskares arbete ska det refereras. Data som 
har samlats in ska inte förfalskas eller hittas på för att få det resultat som söks efter.

5 Genomförande
I denna sektion presenteras information om hur studien har genomförts. Här presenteras hur 
frågorna till intervjun har tagits fram och metoderna som används. Under skapandet av 
intervjufrågor samt intervjuerna har Kennedy (2006) metod som nämnts i kapitel 4.4 använts.

5.1 Litteraturstudier
En litteraturstudie görs för att skapa studiens bakgrund, genom att använda söksträngar både på 
svenska samt engelska. Exempel på söksträngar är ”Journalsystem OR användbarhet”, 
”Journalsystem OR vården” eller ”Electronic medical health record OR Usabillity”.  Söksträngar 
utfördes på samtliga databaser som nämndes i kapitel 4.3, vetenskapliga arbeten som hittats 
granskas först genom att läsa studiens titel och abstrakt. Stämmer titel och abstraktet överens med 
det som eftersöks så lästes artikeln igenom för att sedan bedöma om artiklarna är relevanta för 
studien. För att hitta mer relaterad forskning används backward snowballing som tas upp i Wohlin 
et al. (2012). Backward snowballing innebär att referenslistor genomsöks i andra studier för att hitta
studier inom samma ämnesområde.

5.2 Framtagning av intervjufrågor
Innan intervjufrågor tas fram väljs vilken definition av användbarhet som ska följas. Definitionen av
användbarhet som har använts är den definitionen som ges från SS-EN ISO 9241-11 som nämns i 
bakgrunden 2.5. De mått som används för att bygga intervjufrågorna är ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredsställelse som beskrivs i SS-EN ISO 9241-11. Det finns andra definitioner av 
användbarhets som gjorts av andra forskare, bland annat av Nielsen (1993) som nämns i 
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bakgrund 2.5.  Det finns ett par likheter mellan Nielsen och ISO standarden, bägge tar upp 
tillfredsställelse samt effektivitet. Motivationen till att gå efter SS-EN ISO 9241-11 definition är att 
standarden har tre väldefinierade mått att gå efter. Jakob Nielsens definition har fem kategorier, en 
av kategorierna är ”minimala/katastrofala fel”. Kategorin ”minimala/katastrofala fel” kan vara svårt 
att få fram data ifrån eftersom det kan vara ett känsligt ämne för vissa personer att prata om.

SS-EN ISO 9241-11 har tre viktiga fördelar. Den första fördelen är att SS-EN ISO 9241-11 är en 
internationell, europeisk och svensk standard som har accepterats av många forskare. Andra 
fördelen, i SS-EN ISO 9241-11 står det ”Eftersom betydelsen av de skilda aspekterna 
användbarheten beror av användningssammanhang och syfte, finns det ingen allmän regel för hur 
mått bör väljas eller komponeras.”. Standarden definierar därmed inte strikt en metod för mätning 
av användbarhet eller mått så det går att använda olika mått/metoder så länge det är innanför 
standardens ram. Den tredje fördelen är att det går att väga upp ändamålsenlighet och effektivitet 
med tillfredsställelse om inte ändamålsenlighet samt effektivitet skulle bidra med mått, ”Om det 
inte är möjligt att erhålla objektiva mått på ändamålsenlighet och effektivitet kan subjektiva mått 
som baseras på användarnas upplevelse ge en indikation på ändamålsenlighet och effektivitet.” 
Beskrivning på de tre måtten som används för att utvärdera användbarheten.

• Ändamålsenlighet – i vilken utsträckning klarar man uppgiften i Melior, går det att utföra de
uppgifter i Melior som det var tänkt att göra.

• Effektivitet – hur lång tid tar det att klara uppgiften, är det fysiskt och psykiskt ansträngande
att utföra uppgiften (hur lätt är det att utföra en uppgift).

• Tillfredsställelse – personligt tycke, är användare nöjda med Melior.

Frågorna som tagits fram berör fem olika kategorier. Tanken när kategorier valdes var att skulle 
beröra användningen i Melior. Exempelvis arbeten användare utför i Melior, tiden det tar att utför 
arbeten, hur fungerar det att röra sig i Melior med mera. Kategorierna är framtagna med syn från en 
användares perspektiv och anses vara viktiga för en användare för att kunna använda sig av Melior. 
Genom bakgrunden som gjorts kring journalsystem, tidigare studier som gjorts inom ämnet, 
Bylander & Öqvist (2010) och Nilsson (2003) samt genom en testintervju har kategorier valts med 
tanken på användning i Melior. Det finns fler kategorier som kunde tas med men det skulle kräva 
mer tid än vad som finns till förfogande. De kategorier som har tagits fram är huvudarbetsuppgifter,
funktioner, tillgång till information, navigering och hjälpfunktioner. Det ska tilläggas att frågorna 
som har tagits fram för det mesta är öppna frågor, vilket leder till att det kan förekomma frågor som 
inte står med i frågeformuläret i form av tilläggsfrågor för att bygga vidare på svar som erhållits 
eller för att kunna få ett förtydligande av ett svar, vilkets nämns i metoddelen 4.4.

5.2.1 Huvudarbetsuppgifter
Kategorin huvudarbetsuppgifter syftar på vilka arbetsuppgifter som användaren utför i Melior. 
Melior är till största del är ett journalsystem för att anföra samt bevara journaldokumentation så 
finns det andra typer av uppgifter som utförs i Melior till exempel boka patienter eller hantera 
läkemedel. Därför är frågan så pass bred att den tar reda på vilka arbetsuppgifter användare utför i 
Melior. Detta är kopplat till fråga 4 i frågeformuläret under bilaga C. I punkterna nedan beskrivs hur
måtten används för att få fram användbarhet från kategorin.

• Ändamålsenlighet: Går det att utföra sina arbetsuppgifter?

• Effektivitet: Hur lång tid tar det? Är användaren nöjd med tiden det tar att utföra sina 
arbetsuppgifter? Anledningen till att det här frågas om en användare är nöjd med tiden, 
vilket tillhör tillfredsställelse, är för att kunna bedöma effektivitet. Om man frågar en 
användare om vilken tid det tar är det allt man får. Frågar man om användaren är nöjd med 
tiden blir det lättare att veta om tiden är acceptabel för en användare. Enligt ISO går det att 
använda tillfredsställelse för att få fram effektivitet och ändamålsenlighet vilket tas upp 
kapitel 5.2. Detta gäller också på kategorierna information, navigering och hjälpfunktioner 
under effektivitet.
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• Tillfredsställelse: Är användaren nöjd med utförandet?

5.2.2 Funktioner
Kategorin funktioner syftar på de funktioner som finns i Melior samt vilka funktioner användare 
använder sig av. Detta ska inte förknippas med en användares arbetsuppgifter då en arbetsuppgift 
kan bestå av att flera funktioner används för att kunna utföra en arbetsuppgift. Denna kategori togs 
fram genom en testintervju som utfördes på en användare av Melior som jobbar på SkaS (KSS). 
Detta är kopplat till fråga 5 i frågeformuläret under bilaga C. I punkterna nedan beskrivs hur måtten 
används för att få fram användbarhet från kategorin.

• Ändamålsenlighet: Gör funktionerna vad de ska göra?

• Effektivitet: Är det lätt att använda en funktion? (Fysiskt och psykiskt ansträngande). Här 
används ett annat mått än tid eftersom även om funktion inte förknippas med användarnas 
arbetsuppgifter så finns det en stark koppling mellan dem. Eftersom tidsaspekt då redan har 
berörts så valdes att titta på den fysiska och psykiska ansträngningen.

• Tillfredsställelse: Är användaren nöjd med funktionerna i Melior?

5.2.3 Tillgång till information
Tillgång till information innebär frågan om en användare kan hitta den information i Melior som 
behövs för att utföra sina. Informationen i sig kan vara patientinformation, för att utföra en 
dokumentation eller information om vilket läkemedel en patient behöver. Detta är kopplat till fråga 
6 i frågeformuläret under bilaga C. I punkterna nedan beskrivs hur måtten används för att få fram 
användbarhet från kategorin.

• Ändamålsenlighet: Går det att hitta information som behövs?

• Effektivitet: Hur lång tid tar det? Är användaren nöjd med tiden det tar?

• Tillfredsställelse: Är användaren nöjd med utförandet?

5.2.4 Navigering
Kategorin navigering innebär hur väl en användare kan förflytta sig inuti Melior, om en användare 
kan ta sig dit den vill som till exempel att förflytta sig från en funktion i Melior till en annan. 
Navigering valdes därför att Roman et al. (2017) tog upp vikten av att kunna navigera i 
journalsystem. Att kunna navigera i ett journalsystem minskar risken för irritation samt 
felbehandlingar. Detta är kopplat till fråga 7 i frågeformuläret under bilaga C. I punkterna nedan 
beskrivs hur måtten används för att få fram användbarhet från kategorin.

• Ändamålsenlighet: Går det att navigera i Melior?

• Effektivitet: Tar det lång tid att navigera dit du vill i Melior?

• Tillfredsställelse: Är användaren nöjd med Navigeringen i Melior?

5.2.5 Hjälpfunktioner
Med kategorin hjälpfunktioner menas funktioner som kan hjälpa en användare med att utföra sitt 
arbete i form av exempelvis av rättstavning, sökfunktion eller digital manual som kan finnas 
inbyggt i Melior. Detta är kopplat till fråga 8 i frågeformuläret under bilaga C. I punkterna nedan 
beskrivs hur måtten används för att få fram användbarhet från kategorin.

• Ändamålsenlighet: Ger hjälpfunktioner i Melior den hjälp användaren behöver?

• Effektivitet: Tar det lång tid att få hjälp i Melior? Är användaren nöjd med den tid det tar?

• Tillfredsställelse: Är användaren nöjd med hjälpen den får i Melior?

13



5.2.6 Resterande frågor
Frågorna 1-3 i frågeformuläret är frågor som berör användarens yrkesposition samt användarens 
erfarenhet. Här tillkommer även fråga 9 som frågar om en användares utbildning i Melior. Frågorna 
10-15 är slutfrågor som frågar om vad användare tycker om Melior för att kunna skapa en 
helhetsbild samt även låta deltagare av intervjun kunna få tillägga något som de inte har kunnat säga
under intervjun.

5.3 Intervjuer
Innan intervjuerna drar igång testas intervjufrågorna mot en testperson. På det sättet går det att få 
reda på om man får ut all data som efterfrågas samt om ändringar eller komplettering av ytterliga 
frågor till intervjun behöver göras. För att få ihop deltagare till intervjuerna skickades förfrågningar 
via mejl och Facebook. Även kontakter som arbetade på sjukhuset användes. Majoriteten av 
deltagare har fåtts ihop med hjälp av en kontakt som jobbar på sjukhuset. Genom kontakten har 
namn och nummer till potentiella deltagare fåtts. Dessa personer kontaktades och frågades om de 
kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I både de skriftliga och muntliga förfrågningarna får 
deltagarna information om studien. Vad det är för studie, typ av frågor som kommer att ställas, hur 
lång tid intervjuerna ungefär tar samt att deltagare kommer vara anonyma under intervjun. Antalet 
som ställde upp på intervjuer var sex stycken. Deltagarna jobbade alla som sjuksköterskor utspridda
på 4 olika avdelningar. Varje intervju sker på plats och tar mellan 15-25 minuter att genomföra. 
Innan intervjun börjar får deltagaren mer information om studien. Deltagaren får veta hur lång tid 
intervjun kan ta, att de är anonyma, de har rätt att avbryta intervjun om de så önskar och de har rätt 
till deltagande av resultatet. Varje intervju spelades in med deltagarens medgivande från en mobil 
med en röstinspelningsapplikation. Varje intervju som spelas in transkriberas genom ett 
transkriberingsprogram online (oTranscribe. 2017). En kvarts intervju tar ca tre timmar att 
transkribera.

6 Resultat
I det här avsnittet kommer resultat från de sex som har intervjuats att presenteras. Resultatet består 
av summering av de svar på frågorna som har ställts under intervjun. Frågorna som ställdes i 
intervjun ligger i bilaga C. Svaren är placerade i begreppen ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse som beskrivs i varje kategori i kapitel 5.2.1-5.2.5. Resultatet kommer att analyseras
och sammanfattas i kapitel 7.

6.1 Deltagare 1
Yrke: Sjuksköterska

Utbildning: Tre år på högskolan som sjuksköterska, håller på med specialistutbildning med fokus på
akutsjukvård i ambulansen

År inom yrket: 1+ år

Utbildning i Melior: Två/tre timmar.

6.1.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Användaren har som arbetsuppgifter att dokumentera i Melior och att fylla i 
formulär i läkemedelsmodulen när läkemedel används. Användaren säger att det går att utföra sina 
arbetsuppgifter i Melior. Användaren känner dock att de jobbar mer mot Melior än mot deras 
patienter.

Effektivitet: Användaren säger att beroende på hur mycket som ska dokumenteras och när på dygnet
de arbetar kan det ta olika lång tid. Det går snabbare att utföra sin arbetsuppgift på kvällen än vad 
det gör på dagtid då man använder sig mer av dokumentation i fri text än vad som görs på kvällen. 
Användaren uppskattar att utförandet av en arbetsuppgift kan ta allt ifrån 3 sekunder till en 
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halvtimme. Användaren är inte nöjd med tiden det tar att utföra sina arbetsuppgifter. Framförallt tar 
det tid att det ska dokumenteras samma sak i olika program som inte kommunicerar sinsemellan 
vilket bidrar till dubbeldokumentation. Det finns inte möjlighet att kopiera text från första 
programmet och klistra in i nästa utan man är tvungen att skriva in samma text.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med att det åtminstone går att utföra sina arbetsuppgifter i 
Melior, men säger att systemet är så brett. Det ska vara till för så många olika yrkeskategorier och 
beroende på vart man jobbar så ska det fungera för alla, så moment som användaren gör har onödigt
långa vägar. Utifrån vad användaren önskar är det ett onödigt krångligt system.

6.1.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Användaren säger att det finns många funktioner i Melior men de som 
användaren använder sig av dagligen är journalen, läkemedelsutdelning och beställa prover. Det 
framkommer inget som gör att användaren inte kan använda sig av funktionerna i Melior men 
användaren säger att det är tidskrävande.

Effektivitet: Användaren tycker att det inte är lätt att använda funktionerna för de är tidskrävande. 
Det finns andra användare som fortfarande har det jobbigt med systemet fast de har jobbat med det 
sen det infördes 2006. Det beror också lite på vad man har för handlag, hur datavan man är. 
Användaren säger att lätt är det inte men det finns inget alternativ, så det är Melior man måste lära 
sig.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med funktionerna för de tar för mycket tid och är för 
krångligt emellanåt. Användaren säger också att det inte finns några alternativ till Melior. Systemet 
är både en möjlighet och ett hinder i arbetet. 

6.1.3 Information
Ändamålsenlighet: Användaren förklara att Melior fungerar som en centralpunkt som slussar en till 
den information som man är ute efter. Utan Melior skulle det bli svårare att hitta information, även 
om Melior inte gör det på ett bra sätt. All information som matas in i Melior går att hitta enligt 
användaren.

Effektivitet: Tiden det tar att hitta beror på vilken information som man är ute efter men står det i 
journalen kan alla som har tillgång till Melior hitta informationen. Det som kan göra att man inte 
hittar information är störningar utanför systemet som till exempel läkare som dikterar och skickar 
den informationen till en sekreterare som ska skriva in det i systemet. Men när man kommer in i 
systemet går det lätt att hitta för alla. Användaren är nöjd med tiden det tar för att hitta information.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med tillgängligheten av information. Står det skrivet i Melior 
hittar man den informationen. Vad användaren är missnöjd med är att fast de sitter i samma region 
så har Göteborg en annan version av Melior som inte kan kommunicera med det Melior som de har. 
Vilket gör att de ändå får sitta och faxa information till varandra. Är patienten vårdad på det här 
sjukhuset hela vårdtiden är användaren nöjd.

6.1.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Användaren tycker att det tar många klick att komma dit man vill. Melior är 
något helt eget, liknar inga andra program, så användaren känner att det inte är särskilt lätt att 
navigera i systemet. Det krävs att man måste läras upp på det här programmet eftersom det inte 
liknar något annat. För att kunna gå till ett steg behöver man ofta hoppa via ett annat, vilket känns 
väldigt knepigt. Fast navigeringen är krånglig kan användaren navigera i Melior.

Effektivitet: Användaren navigerar till ett program ca 400 gånger på en dag som tar en halv sekund 
varje gång, vilket gör att det tar tid. Det tar också tid som ny användare att lära sig Melior och vart 
man hittar allt. Användaren tycker att det tar för lång tid att navigera sig dit man vill.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med navigeringen. Användaren skulle velat ha en palett 
med fler snabba ingångar till saker för att ta sig dit man vill istället för att navigera genom saker 
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som inte behövs. Användaren har en förståelse för att om det skulle finnas genvägar till allt så skulle
det bli väldigt plottrigt i Melior.

6.1.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: Användaren säger att det inte finns stavningskontroll. Manual finns säkert enligt 
användaren men det är inget någon har läst för den är förmodligen konkurrerande med bibeln i 
omfattning. Det finns utskrivna lathundar på en del avdelningar, utskrivna för de vanligaste 
funktionerna för vissa yrkesgrupper. Stavningsprogram är något som användaren väldigt gärna hade
haft. Andra hjälpfunktioner kanske finns men det är inget som användaren har utnyttjat. 
Hjälpfunktioner på sjukhuset brukar heta fråga en kollega.

Effektivitet: Eftersom användaren inte känner till hjälpfunktionerna i Melior ställdes inga frågor om
effektivitet, därför finns det inget svar.

Tillfredsställelse: Eftersom användaren inte känner till hjälpfunktionerna i Melior ställdes inga 
frågor om tillfredsställelse, därför finns det inget svar.

6.1.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: Användaren har inget att jämföra med och lägger ingen energi på att 
ifrågasätta det utan bara accepterar att det är så här det får vara. Användaren tycker dock att det är 
ett värdelöst system som inte ser till vad systemet ska göra först och främst. Det känns som ett bra 
system på pappret men som inte alltid fungerar i praktiken.

Pålitlighet: Användaren tycker att Melior är ett system de kan lita på. En av anledningarna är att det 
inte finns något annat alternativ än Melior, annars blir det att bläddra i papper som inte är lika 
tillförlitligt. Det är inte alltid papperna ligger på rätt plats, men i datorn så vet man att informationen
ligger där.

Fördelar: Den största fördelen med Melior enligt användaren är att de har lärt sig det. Oavsett hur 
dåligt systemet är har användaren lärt sig det. Att använda sig av papper skulle gå långsammare än 
att använda sig av Melior.

Nackdelar: Den största nackdelen med Melior enligt användaren är att Melior inte kan 
kommunicera med andra journalsystem. Så fort man får en patient från en annan region måste man 
be att få informationen faxad till sig.

Saknas: Vad användaren saknar i Melior är någon typ av gemensam datafil. Då kan data lagras om 
patienten och kan läsas av alla journalsystem. Önskar att alla system kan kommunicera med 
varandra.

6.2 Deltagare 2
Yrke: Sjuksköterska

Utbildning: Högskoleutbildningen med fokus på sjuksköterska

År inom yrket: 10+ år

Utbildning i Melior: Fick utbildning i Melior när det lanserades.

6.2.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Användarens arbetsuppgifter är att dela läkemedel, titta vad en patient ska ha vid
behovsläkemedel och dokumenterar allt som händer kring en patient. Det framkommer inget som 
hindrar användaren att utföra sina arbetsuppgifter i Melior, men det finns svårigheter som att det tar 
lång tid att logga in och dubbeldokumentation.

Effektivitet: Det tar för användaren någon minut att utföra arbetsuppgift som att kolla upp 
läkemedel. Att kolla vad patienten ska ha vid behovsläkemedel tar någon minut också och ibland tar
det lika lång tid att logga in som att utföra en arbetsuppgift. Användaren säger sig vara nöjd med 
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tiden det tar att utföra sina arbetsuppgifter.

Tillfredsställelse: Användaren är missnöjd med att det tar tid att logga in i Melior. Användaren 
tycker också det att är svårt då det uppstår dubbeldokumentation för att man skriver samma sak 
både i läkemedelsmodulen och i statuset. Samtidigt kanske en av läkarna skriver på ett annat ställe. 
Användaren har inget annat system att jämföra Melior med då de bara har haft Melior att 
dokumenterat i.

6.2.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Funktioner som användaren använder sig av är dokumentera, läkemedel, 
röntgen, Hamlet, labb och ordinera prover. Väldigt mycket är länkar i Melior som används dagligen,
till exempel måste man gå in i Melior för att komma åt Hamlet. Användaren säger sig inte ha några 
problem att använda funktionerna.

Effektivitet: Användaren tycker att det är lätt att använda funktionerna och att det inte är några 
problem. Användaren tycker inte att det är fysiskt eller psykiskt ansträngande.

Tillfredsställelse: Användaren säger att det är svårt när man inte har så mycket annat att jämföra 
med, men den uppfattningen man får är att användaren inte är helt nöjd. Det är inte styrt någonstans 
vart man ska dokumentera vilket gör att man dokumenterar olika, inte bara på andra avdelningar 
utan även inom samma avdelning, fast alla har samma program. Det går att både dokumentera i 
status och i omvårdnadsanteckningar. Därför kan det vara svårt att hitta dokumentation och 
information ibland.

6.2.3 Information
Ändamålsenlighet: Information som användaren behöver tillgång till är patientuppgifter, patientens 
journal, patientens provsvar och läkemedelslistan som går att titta på i Melior. Det mesta går att 
hitta men det som är svårt att hitta är om en patient har vårdats utanför regionen och sen även det 
som har hänt på vårdcentraler. Då får de ta hjälp av en sekreterare som får skicka efter journalerna. 
Användaren kan inte få tag i all information som behövs.

Effektivitet: Det tar inte många sekunder att hitta information enligt användaren. Användaren är 
nöjd med tiden det tar att komma åt information.

Tillfredsställelse: Användaren upplever inte att man behöver sitta och vänta på något program, 
Melior är inte så segt som många andra dataprogram som står och tuggar. När man klickar sig fram 
så får man svar ganska så snabbt, det är sällan programmet krånglar. Om något inte stämmer så är 
det ofta någon människa bakom problemet som har dokumenterat fel eller som har skrivit in fel. 
Användaren säger att det har nog bara hänt två gånger på alla år den har jobbat att Melior har legat 
nere helt och hållet.

6.2.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Användaren tycker att det är lätt att navigera sig genom Melior. Användaren 
säger att det går lätt att navigera mellan patientjournaler och labb.

Effektivitet: Det tar inte mer än några sekunder och ett par klick att navigera dit man vill enligt 
användaren.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med navigeringen i Melior. Användaren tycker att det lilla 
som användaren hoppar mellan patientjournaler och labb fungerar.

6.2.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: Användaren vet inte om det finns några hjälpfunktioner i Melior. Användaren 
saknar ibland stavningskontrollen för det finns ett behov av det då användaren stöter på många 
stavfel. Ofta frågar man kolleger om hjälp.

Effektivitet: Eftersom användaren inte känner till hjälpfunktionerna i Melior ställdes inga frågor om
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effektivitet, därför finns det inget svar.

Tillfredsställelse: Eftersom användaren inte känner till hjälpfunktionerna i Melior ställdes inga 
frågor om tillfredsställelse, därför finns det inget svar.

6.2.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: Användaren är nöjd med Melior, men det beror på att man inte har något 
annat att jämföra med. Användaren önskar dock att det kunde vara lite mer struktur på Melior men 
annars så är användaren nöjd.

Pålitlighet: Användaren anser att Melior är pålitligt då Melior bara har varit nere två gånger under 
den tiden användaren har jobbat. Användaren tycker att Melior är ett dataprogram som har fungerat 
de flesta gånger. De gångerna när Melior har legat nere har det varit borta kanske 10 till 15 minuter.

Fördelar: Fördelar med Melior enligt användaren är att det går snabbt att gå in och läsa om 
patienten samt att det är tillgängligt. Har man bara tillgång till en dator kommer man åt information 
vart man än är.

Nackdelar: Nackdelar med Melior enligt användaren är att man måste dokumentera samma sak på 
flera olika ställen, vilket gör att det ibland är det svårt att hitta. Det blir väldigt mycket text och 
mycket information och det kan vara svårt att hitta en sak i journalen. Man får leta på väldigt många
ställen för att hitta någonting.

Saknar: Användaren tycker det är svårt att nämna något man saknar när det inte finns något att 
jämföra med. Användaren skulle vilja ha det mer strukturerat, att det bara finns ett sätt att 
dokumentera så att man gör lika för nu är det svårt att hitta information om en patient från en annan 
avdelning eftersom de inte dokumenterar likadant. En sökfunktion hade varit bra så man kunde hitta
information snabbare.

6.3 Deltagare 3
Yrke: Sjuksköterska

Utbildning: Sjuksköterskeutbildningen på hälsouniversitetet i Linköping

År inom yrket: 1+ år

Utbildning i Melior: Fick en genomgång av kollegor i början av 2014

6.3.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Användarens arbetsuppgifter är att utföra dokumentation om patienter, gå 
igenom läkemedelslistor och dokumentera i Samba, vilket är ett annat system som är kopplat till 
Melior. Användaren säger att det går att utföra sina arbetsuppgifter i Melior.

Effektivitet: Enligt användaren kan det ta olika lång tid beroende på arbetsuppgiften, att gå in i 
systemet för att skriva allting samt signera vilket kan ta kanske 5 minuter. Användaren är inte nöjd 
med tiden det tar. Användaren säger att det skulle kunna vara smidigare, till exempel att ha Melior 
installerad på en liten platta som gick att skriva in allting på under arbetes gång. Nu utförs 
uppgifterna och sen måste man gå tillbaka till datorn, sitta vid datorn, logga in i alla system, utföra 
sin uppgift och sen låsa datorn när man går där ifrån. Datorn får aldrig vara på med Melior igång. 
Melior måste alltid låsas efter användning.

Tillfredsställelse: Användaren säger sig vara nöjd med att det går att utföra sina arbetsuppgifter. 
Användaren önskar dock att det hade funnits lite mer specifika områden för dokumentation då 
nyckelord saknas så man får dokumentera under liknande termer, till exempel blodtryck skrivs 
under cirkulation istället för under blodtryck.
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6.3.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Användaren har en stjärnmall att använda sig av som består av många funktioner
som sårvårdsjournal, postoperativa insatser, omvårdnadsstatus, inskrivningar och slutanteckningar. I
intervjun framkommer det inget om att användaren inte skulle kunna använda sig av funktionerna i 
Melior.

Effektivitet: Användaren tycker att ibland så känner man att det finns för lite uppgifter och ibland så
känns det som att det är för många. Det kan vara ganska jobbigt att söka igenom Melior. 
Användaren anser att det är ansträngande att använda Melior.

Tillfredsställelse: Användaren är inte tillfredsställd med funktionerna i Melior. Mätvärden som 
används till exempel puls och andningsfrekvens kan skrivas in under blodtryck men sen finns 
omvårdnadsstatus där samma mätvärden kan skrivas in fast under cirkulation. Detta kan leda till 
dubbeldokumentation eller så blir det nästan inte dokumenterat alls för att man inte vet vart det ska 
dokumenteras.

6.3.3 Information
Ändamålsenlighet: Användaren behöver tillgång till all information om patienten som labbsvar, 
EKG, patientjournaler, sårvårdsjournaler, vårdplan och röntgensvar. Det framkommer inget som 
hindrar användaren att få tag i information i Melior. Information måste dock sökas manuellt då det 
inte finns något sätt att söka efter specifika ord eller specifika delar.

Effektivitet: Användaren säger att det kan ta från fem till 20 minuter. All information kommer efter 
varandra så om en patient har legat inne i två månader får man titta igenom mycket onödig 
information som man kanske inte behöver. Användaren är inte nöjd med tiden det tar att hitta 
information. Det skulle kunna gå fortare.

Tillfredsställelse: Tillgängligheten är användaren nöjd med. Användaren säger att har någon skrivit 
in information i Melior så finns den där.

6.3.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Användaren säger att det går att navigera i Melior men det är mycket klickande 
och mycket rörelse i Melior.

Effektivitet: Enligt användaren tar det inte lång tid att navigera. Det är bara några klick men det 
hade varit smidigare om det fanns kortkommandon till allting för att navigera snabbare i Melior.

Tillfredsställelse: Användaren är inte tillfredsställd, helst hade det varit smidigare. Nu måste man 
antingen vara i journalen eller klicka omkring runt om journalerna. Det hade varit smidigare om det 
gick att klicka från journalen. Nu måste man öppna en patientjournal för att få den specifika 
informationen, men då går det inte använda de andra programmen som är sammankopplade till 
Melior.

6.3.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: Enligt användaren finns det inte några stavningsprogram. Filtrera finns vilket är 
en sökningsfunktion som används för att söka på visa specifika områden. Enligt användaren gör 
filtrera vad den ska.

Effektivitet: Enligt användaren går det snabbare att bara söka igenom journalerna än att använda 
filtrera.

Tillfredsställelse: Användaren är inte tillfredsställd då det går snabbare att hitta informationen själv 
än att använda filtrera för att få fram det man söker.

6.3.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: Användaren säger att den är tillfredsställd med Melior eftersom det är det
som används på sjukhuset och det finns inte några andra alternativ. Det är antingen Melior eller 
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inget. Det går dock att undra om detta verkligen är tillfredsställelse om en användare måste vara 
nöjd med systemet för att det inte finns något annat alternativ.

Pålitlighet: Användaren tycker att Melior inte är pålitligt eftersom det är ganska ofta det inte riktigt 
startar som det ska. Det går inte alltid att komma in i det och ibland hänger det sig.

Fördelar: Användaren har inte mycket att säga om vad som är positivt med Melior. En fördel är att 
huvudsidan på Melior är öppen och lättöverskådlig.

Nackdelar: Nackdelar med Melior enligt användaren är att man öppnar flera omvårdnadsstatus för 
varje vecka. Har patienten legat inne länge kan det finnas 15 stycken omvårdnadsstatus att gå 
igenom. Inne i omvårdnadsstatusen finns information som behövs vilket gör att man har mycket att 
gå igenom. Journalen kan bli väldig lång och svår att manövrera i. Det är svårt att hitta rätt sökord 
och skriva saker i rätt område för det finns många olika samtidigt som det ibland inte finns alls.

Saknar: Vad användaren saknar är mer regler för hur många nya journalhandlingar man kan starta. 
Att Melior inte ska låta en öppna ett nytt omvårdnadstillfälle för varje vecka, just för att de ska 
samlas i ett. Användaren vill ha ett omvårdnadstillfälle vilket innebär att det inte ska gå att öppna 
flera omvårdnadstillfällen då slipper man bland annat dubbeldokumentation.

6.4 Deltagare 4
Yrke: Sjuksköterska

Utbildning: Sjuksköterskeexamen, högskoleutbildning

År inom yrket: 10+ år

Utbildning i Melior: På Högskolan i Skövde.

6.4.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Användarens arbetsuppgifter är att dokumentera och beställa prover genom 
Melior. Användaren dokumenterar inte jättemycket i Melior. Det används mest till att hitta 
information och beställa information. Det framkommer inget som hindrar användaren att utföra sina
arbetsuppgifter i Melior, men svårigheter förekommer som att det är besvärligt att ta sig in i 
systemet.

Effektivitet: Användaren säger att det kan ta allt ifrån 30 sekunder till 1 minut att beställa prover. 
Beroende på vilken typ av journal man dokumenterar i tar det olika lång tid.  Användaren är inte 
nöjd med tiden det tar att utföra en arbetsuppgift. Användaren tycker att det tar för lång tid.

Tillfredsställelse: Användaren säger att det är för krångligt att ta sig in i programmet. Man måste gå 
igenom flera steg för att ta sig dit man vill. Användaren lägger mycket tid på att leta efter saker 
istället för att komma fram till det som man är intresserad av. Melior är fyrkantigt, har dålig 
överblick och det mesta skrivs i fri text. Detta gör att det blir svårt att hitta något specifik, söker 
man på ordet temp och man vill veta temp eller blodtryck så kan det vara dokumenterat på olika 
sätt.

6.4.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Användaren använder sig av funktionerna dokumentera, vårdträffar, röntgen, 
AVK journalen, Ambulink, EKG och Labbsvar. Användaren säger att det går att använda sig av 
funktionerna och fungerar, men det är inte bra.

Effektivitet: Användaren säger att fysiskt är det inte jobbigt men man blir frustrerad över att det är 
dålig användarvänlighet. Det går inte att bevaka på något smart sätt så att informationen kommer till
en, till exempel om det blir ett nytt röntgensvar så måste man behöva leta efter den istället för att 
man får den informationen. Det innebär att användaren får lägga tid på att leta istället för att utföra 
andra arbetsuppgifter.
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Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med funktionerna i Melior. Det fungerar men det är inte 
bra, för att ha kommit så pass långt med all annan teknik så är ju det konstigt att vårdinformation 
och journalhandling inte kommit längre. Enligt användaren har patienterna  det svårt att ta del av sin
egen information.

6.4.3 Information
Ändamålsenlighet: Information som användaren behöver tillgång till i Melior är information om 
tidigare besök, historik, labbprover, röntgensvar och gamla EKG. Enligt användaren går det att hitta
information man söker efter. Men det är inte lätt och inte bra, det är trubbigt.

Effektivitet: Tiden det tar att hitta information beror på hur mycket tålamod man har enligt 
användaren. Det kan ta allt ifrån en minut till fem, tio minuter. Användaren är inte nöjd med tiden 
det tar att hitta information.

Tillfredsställelse: Information ska komma till användaren utan att man behöver leta efter den. Det 
ska vara överskådligt, det ska kunna sektionera upp vad som är nytt och vad som är gammalt samt 
vad som har hänt. Det ska vara lätt att se vad som är dubbelt skrivet och vad som är enkelt skrivet. 
Det uppstår dubbeldokumentation. Informationen göms inte, så tillgängligheten finns men 
överskådligheten finns inte.

6.4.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Användaren säger att det går att navigera i Melior, men det blev sämre efter en 
uppdatering som lade till plus och minus flikar i Melior.

Effektivitet: Enligt användaren bidrog uppdateringen till att det tar längre tid att navigera i Melior 
än vad det gjorde innan.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med navigeringen i Melior. Användaren skulle vilja ha 
mer överskådlighet i Melior, lättare att hitta och kunna ha sökfunktioner.

6.4.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: Användaren tror att det finns en digital manual och sökverktyg, men det är inget 
som används. Användaren tror inte att det finns någon stavningskontroll. Användaren använder sig 
av filtrera för att sortera de senaste journalanteckningarna eller handlingarna efter tid.

Effektivitet: Enligt användaren går det fort att använda filtrera.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med filtrera då man inte ser så mycket information när 
man filtrerar.

6.4.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: Användaren är inte tillfredsställd med Melior. Användaren tycker att 
Melior är gammalt, förlegat, oöverskådligt och ologiskt. Det fungerar men är dåligt.

Pålitligt: Enligt användaren är Melior pålitligt. Användaren har aldrig stött på problem med att det 
försvunnit text eller att det varit någon uppdatering som har strulat. Eftersom Melior inte är 
avancerat blir det enkelt, vilket gör det pålitligt.

Fördel: Användarens enda fördel är att Melior fungerar.

Nackdel: Nackdelar med Melior enligt användaren är att man inte kan ha med sig journalen hos 
patienten. Melior är låst till en stationär dator och går inte att ta med sig på en exempelvis surfplatta.
Man får inte information ifrån Melior utan information måste man söka upp själv.

Saknar: Det användaren saknar i Melior är mobilitet, att det ska gå att bära med sig Melior, och att 
Melior ska skicka informationen till en. Användaren vill också ha en nationell standard för hur 
dokumentation ska ske så att alla kan få tillgång till den och att informationen hamnar i en journal 
och inte i flera.
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6.5 Deltagare 5
Yrke: Sjuksköterska

Utbildning: Grundutbildad, Iva vubben intensivvård, organisation och arbetsledning, black belt 
(projekt ledarutbildning på högskolan i samråds med Chalmers)

År inom yrket: 20+ år

Utbildning i Melior: Minns inte när utbildningen togs.

6.5.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Användarens arbetsuppgifter i Melior är Journalgranskning, uppgifter med 
avvikelser och händelseanalyser. Utifrån de förutsättningarna som användaren har så går det att 
utföra arbetsuppgifter.

Effektivitet: Användaren säger att det går snabbt att läsa journaler men att det tar längre tid att 
komma åt akutblad. Det tar cirka tre veckor för akutblad att bli inskannade vilket sköts av andra. 
Användaren är nöjd med tiden det tar att utföra sina arbetsuppgifter

Tillfredsställelse: Utifrån de förutsättningarna som användaren behöver så räcker det.

6.5.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Användaren använder funktionerna Journalgranskning, E-arkiv och Ambulink i 
Melior. Enligt användaren kan den utnyttja de funktioner som behövs.

Effektivitet: Enligt användaren är det lätt att använda funktionerna i Melior. Det blir en rutin till slut
att använda Melior utifrån det användaren håller på med.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med funktionerna i Melior. Vissa funktioner har spärrar vilket
gör att användaren inte kommer åt dem, vilket inte användaren säger att den behöver.

6.5.3 Information
Ändamålsenlighet: Användaren behöver komma åt information i läkaranteckningar och Akutbladet. 
Användaren kommer åt den information som användaren behöver.

Effektivitet: Användaren säger att journalerna går att komma åt direkt. Det som kan ta lite tid är när 
information ska skannas in. Användaren har inget att säga till om, det är sådant man vänjer sig vid. 
Användaren tycker att inskanning kunde gå snabbare för att tre veckor kan vara lite långt emellanåt.
Användaren förstår dock att de har mycket att göra på inskanningen.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med tillgängligheten av information eftersom användaren har 
all information som behövs.

6.5.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Utifrån det behov som användaren har går det att navigera dit användaren vill.

Effektivitet: Enligt användaren går det snabbt att navigera.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med navigeringen. Det räcker för användarens 
arbetsuppgifter.

6.5.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: Enligt användaren får man kontakta Meliorförvaltningen om det är något 
krångligt i Melior eller så frågar man en kollega. Användaren vet inte om det finns några 
hjälpfunktioner i Melior.

Effektivitet: Eftersom användaren inte känner till hjälpfunktionerna i Melior ställdes inga frågor om
effektivitet, därför finns det inget svar.
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Tillfredsställelse: Eftersom användaren inte känner till hjälpfunktionerna i Melior ställdes inga 
frågor om tillfredsställelse, därför finns det inget svar.

6.5.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: Användaren säger att för det som behövs göras räcker det.

Pålitligt: Användaren hoppas att Melior är pålitligt. Det är inte så ofta som användaren inte kommer
in i Melior.

Fördelar: Fördelarna med Melior enligt användaren är att det går snabbt att komma in i. När 
användaren eftersöker och journalgranskar finns informationen där, användaren behöver aldrig 
vänta flera dagar för att se en läkaranteckning. Melior ligger online hela tiden, det är snabbt och 
tillgängligt.

Nackdelar: Nackdelar med Melior enligt användaren är att det inte finns något gemensamt 
journalsystem så att man slipper att gå ur och in program för att hitta.

Saknar: Användaren saknar inget, som det ser ut nu så räcker det för det arbete som utförs.

6.6 Deltagare 6
Yrke: Barnsjuksköterska

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, specialist till barnsjuksköterska

År inom yrket: 20+ år

Utbildning i Melior: Fick en introduktionsutbildning 2006.

6.6.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Arbetsuppgifter som användarens utför i Melior är Journaldokumentation, 
telefonrådgivning och söker information. Det framkommer inget som hindrar användaren att utföra 
sina arbetsuppgifter i Melior, men användaren säger att utförandet av uppgifter kunde vara 
smidigare.

Effektivitet: Enligt användaren kan det ta väldigt lång tid.  Det är svårt att hitta relevant information
om man få leta långt tillbaka i en journal. Det går att filtrera på sökord för att göra det lite enklare 
för sig, men det kan ta tid. Användaren är inte nöjd med tiden det tar att utföra sina arbetsuppgifter.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med hur arbetsuppgifter går att utföra. Det tar alldeles för
lång tid och systemet är alldeles för fyrkantigt. Det är för mycket löpande text och många saker i 
journalsystemet skulle kunna bli mycket smidigare. Det går inte att skicka provsvar direkt in i 
journalsystemet. Man måste skriva in det manuellt för att det inte går att anpassa till nuvarande 
journalsystem.

6.6.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Det finns många funktioner som användaren använder sig av i Melior genom 
externa program och länkar. De funktioner som användaren använder sig av är labbsystemet, E-
arkiv, EKG, röntgensystemet, regionens journaler och tillväxtkurva. Det framkommer inget om att 
användaren inte skulle kunna använda sig av funktionerna i Melior, men användaren säger att det 
finns förbättrings punkter som kan göras.

Effektivitet: Enligt användaren är det ingen fysisk ansträngning men däremot psykisk ansträngning. 
Man måste hoppa mellan massa olika program och vara högkoncentrerad för att inte missa någon 
information, håller man på med det en hel dag innebär det hög ansträngning.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd med funktionerna i Melior. Melior är ett ganska osmidigt 
system. Man måste mata in väldigt mycket manuellt och det är svårt att koppla in andra system i 
Melior, eftersom Melior inte pratar med andra journalsystem.
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6.6.3 Information
Ändamålsenlighet: Användaren behöver tillgång till information om patienter om de står på några 
eventuella mediciner, provsvar, tidigare vårdkontakter, röntgensvar och tillväxt. Användaren kan få 
tag i den information som behövs.

Effektivitet: Enligt användaren beror det på hur mycket information som finns men det kan ta upp 
emot 10 minuter att hitta rätt information. Man kan få hoppa från år till år till år till år om det är en 
stor journal vilket kan leda till att användaren får leta länge innan man hittar rätt information. 
Användaren är inte nöjd med tiden det tar att hitta information. Det är långa anteckningar och att 
titta i diktat som är 20 minuter långa tar tid.

Tillfredsställelse: Användaren är nöjd med tillgängligheten av information. Framgångar som 
användaren upplever är att de remitterar barn mycket snabbare till specialistenheter. De kan gå in 
och läsa i Göteborgs journaler digital så de slipper att skicka papperskopior emellan varandra. De 
kan se EKG’erna som är tagna på vårdcentral och EKG’n som är tagna i ambulanserna.

6.6.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Användaren är en van användare av Melior som kan navigera i Melior, men de 
som har jobbat betydligt kortare tid och är orutinerade i det har det svårare.

Effektivitet: Enligt användaren så tar det inte lång tid att navigera för man vet vart man ska leta, 
men det kan finnas många andra som kan få leta länge.

Tillfredsställelse: Användaren är delvis nöjd med navigeringen i Melior. När man navigerar mellan 
enstaka funktioner så fungerar det, men att navigera i journaldelen är svårt då själva journaldelen är 
en tungrodd klump vilket gör det är svårt att hitta information i den.

6.6.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: Enligt användaren så finns det ingen stavningskontroll. Det finns en digital 
manual som användaren inte använder sig av. Användaren använder sig av filtrera för att filtrera på 
olika anteckningar, yrkeskategorier eller personer.

Effektivitet: Även om användaren använder sig av filtrera så tar det ändå lång tid att leta 
information ifrån en särskild yrkeskategori eller en särskild person.

Tillfredsställelse: Användaren är inte nöjd då den fortfarande till exempel måste leta upp alla 
vårdgivarens anteckningar i journalen och det kan också ta förskräckligt lång tid.

6.6.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: Användaren är inte nöjd med Melior. Användaren säger att frågar man de
som arbetar i Melior så finns det mycket förbättringsarbete att göra. Sjuksköterskor på 
kirurgavdelningarna i Skövde tillbringar 75 % av sin arbetstid framför journalsystemet.

Pålitligt: Användaren anser att Melior inte är pålitligt. Det blir avbrott i emellanåt då Melior hänger 
sig, vilket kan förekomma en eller ett par gånger per månad. Detta gör att man får stänga av allt och
börja om.

Fördelar: Fördelar med Melior enligt användaren är att de har samma journal på hela 
Skaraborgssjukhus och att information har blivit digital vilket gör att de slipper alla högar med 
papper att hantera, vilket har gjort det smidigare.

Nackdelar: Nackdelar med Melior enligt användaren är att det är mycket manuellt arbete 
fortfarande i journalen vilket tar tid. Det går inte att skanna in provsvar direkt in i systemet.

Saknar: Användaren saknar att Melior ska kunna kommunicera med andra system. Sökfunktionerna 
skulle kunna bli betydligt mycket bättre, att det går att söka på respektive sökord i anteckningarna 
till exempel, så man fick fram alla anteckningar om kommunikation eller alla anteckningar om 
ledstatus. Användaren tycker att man borde kunnat uppfinna eller hitta någon form där man måste 
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mata in siffror istället för löpande text. Siffror som är mätbara från gång till gång, från vårdtillfälle 
till vårdtillfälle vilket skulle vara enklare.

7 Analys
Det som presenteras här är det sammansatta resultatet av analysen. En summerad tolkning över vad 
alla deltagare har sagt om respektive kategori under intervjun. I bilaga D finns kodningen av de 
transkriberade intervjuerna.

7.1 Kodning av data
Kodning av data sker med analysmetoden från grundad teori som förklaras i metoddelen 4.6.  
Tabeller har skapats där data som består av intervjuer har brutits ner och placerats i olika kategorier 
och begrepp i tabellen. Kategorierna är de frågor som ställs under intervjun som nämns i kapitel 5.2,
huvudarbetsuppgifter, funktioner, information, navigering, hjälpfunktioner och slutfrågor. Varje 
kategori har begrepp som data placeras in i. Alla kategorier förutom slutfrågor har begreppen 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. De begrepp som slutfrågor har är tillfredsställd 
som helhet, pålitligt, fördelar, nackdelar och saknar. I varje begrepp placeras data i form av ord, 
fraser, meningar eller hela stycken som deltagaren sagt och som går att koppla till det begreppet. 
Exempelvis om en användare har sagt att det tar tre minuter att navigera till en funktion placeras 
stycket in i kategorin navigering under effektivitet. Tabellerna som skapats med kodning av data 
ligger under bilaga D. I underliggande sektion finns skriftliga sammanfattningar av data inom varje 
begrepp för varje deltagare.

Deltagare Kategorier Ändamålsenlighet Effektivitet Tillfredsställelse

1 Arbetsuppgifter
Funktioner
Information
Navigering
Hjälpfunktioner

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Nej
Nej

Ja
Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Nej
Nej

2 Arbetsuppgifter
Funktioner
Information
Navigering
Hjälpfunktioner

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Nej
ja
Ja
Ja

Nej

3 Arbetsuppgifter
Funktioner
Information
Navigering
Hjälpfunktioner

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej
Nej

4 Arbetsuppgifter
Funktioner
Information
Navigering
Hjälpfunktioner

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

5 Arbetsuppgifter
Funktioner
Information
Navigering
Hjälpfunktioner

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

6 Arbetsuppgifter
Funktioner
Information
Navigering
Hjälpfunktioner

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Nej
Nej

Tabell 1: Bedömning av kategorierna
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Tabell 1 visar på bedömningar om varje kategori som frågor har ställts på under intervjuerna. 
Bedömningen som görs är om kategorierna uppfyller de krav som ställs för att vara användbart 
enligt måtten ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse som förklaras i kapitel 5.2. För att 
göra en bedömning om en kategori uppfyller kraven analyseras vad en deltagare har sagt med hjälp 
av kodningen som gjorts. Om kraven uppfylls står det ja i tabellen, annars står det ett nej för att 
kategorin inte uppfyller kraven. Exempelvis om en användare svarar att det tar lång tid att navigera 
i Melior, så uppfylls inte kravet effektivitet och det blir ett nej i kolumnen effektivitet under 
kategorin navigering.

7.1.1 Arbetsuppgifter
Ändamålsenlighet: Majoriteten av användarna som har intervjuats har liknande uppgifter. 
Arbetsuppgifterna består av att dokumentera om patienter i journaler, leta upp information om 
patienter, kontrollera provsvar med mera. Det som framkommer i analysen är att alla användare kan
utföra sina respektive arbetsuppgifter som de behöver utföra i Melior.

Effektivitet: Även om majoriteten av användarna som intervjuades har liknande arbetsuppgifter tar 
det olika lång tid. De flesta av användarna har svarat att det tar ett par minuter att utföra ett arbete. 
En av användarna säger att det kan ta uppemot 30 minuter att utföra en arbetsuppgift. En annan 
användare som arbetar med avvikelser säger att det kan ta 3 veckor. Detta beror dock på att en 
mellanhand har hand om inskanning av information som behövs för att kunna utföra ett arbete. 
Användaren säger att den inte har något att säga till om och tror att den långa tiden beror på att de 
har mycket att göra på skanningen. 4 av 6 användare är missnöjda med tiden det tar att utföra ett 
arbete. Användarna säger att mycket tid läggs på att hitta information. Tid som skulle kunnat gå till 
andra arbetsuppgifter.

Tillfredsställelse: 2 av 6 användare är tillfredsställda med utförandet av sina arbetsuppgifter. En av 
användarna som är nöjd med att kunna utföra sitt arbete säger att ”utifrån förutsättningarna som jag 
behöver så räcker det”. Användarna som är missnöjda med hur de kan utföra sina arbetsuppgifter 
tycker att det är krångligt att ta sig in i Melior, man har dålig överblick och det är svårt att hitta.

7.1.2 Funktioner
Ändamålsenlighet: Det kom fram i analysen att alla användare som intervjuades kan använda sig av
de funktioner i Melior som behövs för sina arbetsuppgifter. De funktioner som har nämnts flera 
gånger under intervjuerna av användarna är funktionerna dokumentera, vårdträffar, röntgen och 
labbsvar.

Effektivitet: När det kommer till fysisk ansträngning har användarna sagt att det inte är 
ansträngande att använda sig av funktionerna. När det kommer till psykisk ansträngning anser 4 av 
6 användare att det är psykiskt ansträngande att använda funktionerna i Melior. Det är frustrerande, 
krångligt och det krävs koncentration för att inte missa information.

Tillfredsställelse: 5 av 6 användare är missnöjda med funktionerna i Melior. De problemen som 
användare ser är att det tar tid att använda funktionerna. Ett exempel som en användare tar upp är 
att samma dokumentation måste utföras i olika funktioner som till exempel status och vårdanalys. 
Det går inte att kopiera in text som har dokumenterats vilket gör att man manuellt måste 
dokumentera samma text vilket är en onödig tidsresurs och samtidigt skapar dubbeldokumentation.

7.1.3 Information
Ändamålsenlighet: 5 av 6 användare kan komma åt den information de behöver i sitt arbete. Den 
användaren som inte kommer åt all information som behövs säger att Melior inte kan kommunicera 
med andra system utanför regionen. Detta gör att det inte går att komma åt information om patienter
som har vårdats utanför gränserna, så man måste ta till andra medel för att få den informationen.

Effektivitet: Att komma åt information kan ta från ett par sekunder till 20 minuter. De flesta 
användare säger att det tar runt 10 minuter. För en av användare kan det ta ca 3 veckor att få tag i 
information. Det beror på att användaren måste vänta på att kollegor från en avdelning skannar in 
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information, vilket gör att tiden det tar att få tag i information beror på kollegerna och inte på 
systemet. 3 av 6 användare är nöjda med tiden det tar att komma åt information. Hälften säger att 
det går snabbt att hitta och de vet vart de ska leta efter information de söker. Resterande säger att det
kunde gå mycket snabbare och att det tar tid att läsa igenom klumpar av text innan man hittar den 
information man söker efter.

Tillfredsställelse: 5 av 6 användare är nöjda med tillgängligheten av information i Melior. 
Användaren som inte är nöjd säger ”att information ska komma till mig, man ska inte behöva leta 
efter information. Det ska kunna gå att se vilken information som är gammal och vilken som är ny”.
De användare som säger sig vara nöjda tycker att information är lättillgänglig. Användarna säger 
också att har någon dokumenterat information i Melior så går den att hitta.

7.1.4 Navigering
Ändamålsenlighet: Det kommer fram att användare kan navigera men det finns påpekningar. 
Användare tycker att det är mycket rörelse och klickande inne i Melior. En användare säger att som 
van användare är det lätt att navigera för man vet vart man ska. Men som ny användare tar det tid 
att lära sig att navigera i Melior.

Effektivitet: 4 av 6 användare tycker det går snabbt att navigera i Melior. Användarna säger att de är
vana och vet vart de ska leta. Det tar inte mer än ett par sekunder och ett par klick för att ta sig dit 
man vill. En användare som tycker det tar lång tid att navigera i Melior säger att en uppdatering 
som har gjorts i Melior har resulterat till att det tar längre tid att navigera i Melior.

Tillfredsställelse: 2 av 6 användare är nöjda med navigeringen i Melior. En användare som är nöjd 
säger att de inte flyttar runt mycket i Melior och den andre säger att den är van användare och vet 
vart allt ligger. De fyra andra användarna som inte är tillfredsställda med navigeringen säger att 
navigeringen i Melior är osmidig, inte överskådlig och att det tar för lång tid att ta sig dit man vill.

7.1.5 Hjälpfunktioner
Ändamålsenlighet: 3 av 6 användare känner inte till om det finns hjälpfunktioner i Melior. De 
användare som känner till hjälpfunktioner använder sig av filtrera för att söka och filtrera i 
journaler. Användare 6 säger att det finns en digital manual i Melior som det går att slå upp saker i 
om bland annat funktioner i Melior men det är inget användaren själv använder sig av.

Effektivitet: 2 av de 3 användarna som använder sig av filtrera säger att det går snabbare att söka 
information själv än att använda filtrera. Den tredje användaren tycker att det går snabbt att använda
filtrera.

Tillfredsställelse: Ingen av de 3 som använder filtrera är nöjd med funktionen. Användarna säger att
även om man använder sig av filtrera går det ändå snabbare att hitta informationen som man söker 
själv.

7.1.6 Slutfrågor
Tillfredsställd som helhet: 3 av 6 användare är tillfredsställda med Melior som helhet. De 3 som inte
är tillfredsställda med Melior beskriver Melior som ett värdelöst system, ostrukturerat, gammalt, 
förlegat och oöverskådligt. 2 av de användare som är tillfredsställda med Melior säger att de är 
tillfredsställda med Melior för att det inte finns något annat alternativ till Melior. De har bara använt
sig av Melior och kan inte jämföra med något annat program. Den tredje användare som var 
tillfredsställd med Melior säger ” för det behovet jag behöver så räcker det”.

Pålitligt: 2 av 6 användare tycker att Melior är opålitligt. De som tycker att Melior är opålitligt säger
att Melior hänger sig, att det inte startar ordentligt och att man måste starta om Melior. De 
användare som tycker att Melior är pålitligt har olika åsikter om varför Melior är pålitligt. En 
användare säger att Melior är pålitligt för att det antingen är det eller pappersjournaler. En annan har
inte upplevt att Melior har hängt sig utan det har nästan fungerat felfritt. Den tredje beskriver 
Melior som enkelt, det är inte mycket som kan gå fel och det är därför pålitligt. Den fjärde 
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användaren säger sig aldrig ha upplevt att man inte kommer in i Melior och hoppas att Melior är 
pålitligt.

Fördelar: Fördelar som användare upplever med Melior är olika. Fördelen som en användare 
nämner om Melior är att Melior åtminstone fungerar. En annan användare tycker att det går snabbt 
att ta sig in i Melior och att landskapet är överskådligt. Användare säger också att hela 
Skaraborgssjukhus har Melior vilket gör att information finns digitalt och går att komma åt.

Nackdelar: Användarna har här också olika åsikter om nackdelar med Melior. Kommunikation är en
nackdel, att Melior inte kan kommunicera med alla system i Sverige. Dokumentation sker på flera 
ställen i Melior vilket leder till dubbeldokumentation, svårt att hitta rätt information, ingen 
mobilitet, att det inte går att ha Melior installerat på en surfplatta så att det går att ta med sig Melior,
det är mycket manuellt arbete, att det inte går att scanna in provsvar in i Melior utan man måste 
skriva ner provsvar på lappar och sen manuellt föra in dem i systemet.

Saknar: Vad användare saknar i Melior är kommunikation mellan Melior och andra system utanför 
regionen, använda sig mer av mätvärden än att dokumentera i fritext, ett mobilt Melior som går att 
ta med sig in till patienterna men även att ambulansen har tillgång till det, regler för hur mycket 
omvårdnadstatus man får öppna så all dokumentation sker under en journal och inte i 15 olika 
journaler, mer struktur så att det går att hitta, samma filtyp så att filer går att öppna i alla system.

8 Slutsats
Slutsatsen i denna studie ska svara på forskningsfrågan ”Vad anser användare av journalsystemet 
Melior på specialistvården om användbarheten”. För att kunna svara på forskningsfrågan har 
intervjuer gjorts med frågor om olika kategorier för att bedöma om användare anser att Melior är 
användbart. För att kunna bedöma en kategori måste minst två av tre mått uppfyllas för att bedömas 
vara användbart. Genom den utförda analysen har en tabell tagits fram i kapitel 7.8 som visar vilka 
mått som uppfylls i varje kategori. Med tabellen samt summeringen i kapitel 7.8 kan en slutsats 
dras.

Tittar man på ändamålsenlighet så anser en stor majoritet av användarna som har intervjuats att 
Melior är användbart inom det området. I kategorierna arbetsuppgifter och funktioner uppfylls 
kraven för att vara användbart enligt de mått som valts ut. En av användarna säger dock att 
information inte är tillgänglig då Melior inte har kommunikation med andra system utanför 
regionen, vilket gör att användaren måste ta till andra medel för att få tag i information. Kategorin 
hjälpfunktioner är en avvikelse som skiljer sig i svar då hälften av de personer som intervjuades inte
visste om det fanns eller använde sig av hjälpfunktioner i Melior.

När det kommer till effektivitet har de personer som intervjuats olika uppfattningar i alla kategorier. 
Alla användare har nämnt olika tidsaspekter och när ingen tid har nämnts så har de använt ord som 
“lång tid”, “kort tid” eller “snabbt”. Att användare har olika uppfattningar om tid kan bero på om 
användaren är van eller vilken typen av arbetsuppgift som de har. Majoriteten av de personer som 
har intervjuats svarar under effektivitet att Melior inte är användbar. Användare säger att det tar för 
lång tid att utföra sina uppgifter i Melior än vad det borde göra. Det tar lång tid att navigera i Melior
och hitta information samt att det är psykiskt ansträngande att använda sig av funktionerna i Melior.

När det kommer till tillfredsställd säger majoriteten av användarna som deltog i studien att de inte 
är nöjda med Melior. Denna bedömning görs för att tillfredsställd inte uppfyller de krav som ställs 
för att vara användbart, vilket går att se i tabellen i kapitel 7.1. Tillfredsställelse är utspridd på alla 
kategorier. De kategorier som användare är mest missnöjda med är funktioner och hjälpfunktioner. 
Vad gäller kategorin hjälpfunktioner så är ingen tillfredsställd med den. Dels för att hälften av de 
tillfrågade inte visste om det fanns någon hjälpfunktion. Den andra hälften är inte nöjd med 
hjälpfunktionerna för att det går snabbare att utföra arbetet själv. Under kategorin funktioner tycker 
användarna att Melior är osmidigt, det är krångligt att använda sig av funktionerna, det är svårt att 
hitta i funktionerna och man måste dokumentera samma sak i flera funktioner vilket skapar 
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dubbeldokumentation. Den användare som säger sig vara nöjd med funktionerna säger bara att 
användaren är nöjd med funktionerna utan någon direkt förklaring.

Den slutsats som dras är att användarna anser att Melior inte är användbart. Denna slutsats dras 
genom att titta på de bedömningar som har genomförts kring ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse tidigare i stycket. Tittar man på ändamålsenligheten anser majoriteten av användare
att Melior är användbart. Men när det kommer till effektivitet och tillfredsställelse är Melior inte 
användbart. Även om användare kan utföra arbetsuppgifter, navigera och hitta den information de 
behöver så anser majoriteten av de som deltog i studien att Melior inte är användbart när det 
kommer till effektivitet och tillfredsställelse. Det tar för lång tid att utföra saker för att användare 
ska vara nöjda med användning av funktioner. Det finns dock deltagare som anser att Melior är 
användbart men majoriteten säger motsatsen. Med denna slutsats blir det inte det förväntade 
resultatet, som tas upp i kapitel 3.4, att användare anser att Melior är användbart. Istället blir det det 
alternativa resultatet, att användare anser att Melior inte är användbart. I diskussionsdelen kommer 
teorier om resultatet att diskuteras.

9 Diskussion
I detta avsnitt kommer en diskussion att hållas. Här kommer det att diskuteras om val av metod, 
utförande och vad som kunde ha gjorts annorlunda i studien. Det kommer också tas upp om resultat,
jämförande med andra studier, framtida studier och vilka begränsningar som finns på studien.

9.1 Utförande och metod
Denna studie är en kvalitativ studie och har med kvalitativa metoder försökt att få fram användares 
uppfattningar om Melior ur ett användbarhetsperspektiv.  Att använda sig av en kvalitativ metod 
och använda sig av intervjuer för att samla data valdes tidigt i studien. Dock genom att använda sig 
av en kvantitativ metod så hade man kunnat få ett resultat som skulle kunnat visa ett statistiskt 
resultat. Genom att skicka ut en enkät med liknade frågor som följer en likertskala kunde man visa 
upp statistik eller visa hur många procent som anser något. Som ett exempel kunde man ha en fråga 
som lyder: Det tar lång tid att utföra arbetsuppgifter i Melior? Deltagare skulle då kunna välja 
mellan 1-5 där ett är håller inte med och fem är att man håller med.

För att ta fram intervjufrågor har tidigare studier studerats samt använt Kennedy (2006), vilket inte 
är en metod utan mer tumregler för hur intervjufrågor och intervjuer sker. Först var det tänkt att 
använda TMT metoden. En intervjumall med frågor skapades med hjälp av TMT. Frågorna som 
skapades blev upprepande, långdragna samt att man inte fick ut de svar man ville ha. Därför valdes 
det att använda sig av Kennedy (2006) istället för TMT.

En designmiss i frågeformuläret som valdes att inte åtgärdas var att frågan om utbildning i Melior 
stod bland huvudfrågorna när det egentligen skulle stått bland de allmänna frågorna i början. 
Anledningen till att det inte åtgärdades var för att det inte uppmärksammades förrän intervjuer 
redan hade påbörjats. För att alla intervjuer skulle ske likadant valdes att behålla frågorna i den 
nuvarande ordningen.

Från början hade sju deltagare intervjuats men en fick sållas bort på grund av tekniskt fel som 
skedde under inspelningen av intervjun. Dock fanns anteckningar som gjordes under intervjun. 
Svaren som man fick under intervjun skildes inte från andra svar.  Det valdes ändå att ta bort 
deltagaren från studien då det skulle bli svårt att få rättmätiga data från den intervjun. De var också 
tänkt att intervjua personer med olika roller. Ett försök gjordes för att få tag i läkare. Genom en 
kontakt på sjukhuset skickades ett mail till 15 olika läkare, ingen svarade. Därför gjordes valet att 
hålla sig till de sex deltagare som ville ställa upp. Att alla jobbade som sjuksköterska var en slump 
då inget krav eller efterfrågan på att jobba som sjuksköterska ställdes.

Begränsningar som gjorts i studien är att studien bara har utförts på ett sjukhus så resultat som tas 
fram i denna studie går inte att tillämpas på alla sjukhus i hela Sverige. Detta beror på att Melior 
inte används på alla sjukhus i Sverige. Landsting har själva upphandlat vilket journalsystem som 
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ska användas på sjukhusen. Det är också en begränsning att det bara är ett fåtal som har intervjuats 
av de som jobbar på sjukhuset, vilket gör att vad personer som har intervjuas har sagt inte gäller för 
alla som jobbar på sjukhuset. Det finns också andra metoder att använda sig av för att ta reda på 
användbarheten, metoden som har använts här är bara en av många. Exempel Nielsen (1993) 
definition av användbarhet består av mer begrepp än SS-EN ISO 9241-11. Förutom effektivitet och 
tillfredsställelse tar Nielsen (1993) upp minimal och katastrofala fel, förmåga att komma ihåg och 
lärbarhet. Att mäta de fem andra kategorier hade kunnat ge information/data som kunnat gett ett 
annat slutresultatet i studien.

I studien har en tidsplan gjorts med satta aktiviteter. Genom att ha satta deadline för inlämningar 
och presentationer har det funnits mål att uppnå genom arbetets gång. Den enda ändringen som 
gjordes i tidsplanen var att intervjuerna genomfördes en vecka senare eftersom det tog mer tid att 
skapa intervjufrågorna jämfört med vad som förväntades.

9.2 Resultat
Fast alla deltagare som intervjuades jobbar på samma sjukhus, har samma titel i yrket och använder 
sig av samma journalsystem skiljer det sig i deras åsikter. Exempelvis tyckte en användare att 
Melior var pålitlig för att det bara har stängt ner sig 2 gånger under alla år användaren har jobbat 
där, medan en annan deltagare tyckte att Melior inte alls var pålitligt för att Melior sluta fungera ett 
par gånger i månaden. Ett annat exempel är tillfredsställelsen på funktioner i Melior. 4 av 6 
deltagare har olika åsikter om varför de inte är nöjda med Melior. Deltagare 1 säger att det tar för 
mycket tid och det är för krångligt. Deltagare 3 säger att mätvärden som används som puls och 
andningsfrekvens kan skrivas in under blodtryck, sen finns omvårdnadsstatus där samma mätvärden
kan skrivas in fast under cirkulation vilket kan leda till dubbeldokumentation. Deltagare 4 säger att 
funktionerna fungera, men inte bra. Deltagare 6 säger att man måste mata in väldigt mycket 
manuellt och det är svårt att koppla in andra system i Melior. Dessa deltagare som nämns är inte 
nöjda med funktionerna i Melior men de har nämnt olika åsikter om varför de inte är nöjda. Om 
man bortser från genus och åldersskillnader så är skillnaderna mellan deltagarna att de jobbar på 
olika avdelningar på sjukhuset och hur vana de är att använda sig av Melior.

En av teorierna till att användare har olika åsikter om Melior är att användarna är från olika 
avdelningar på sjukhuset. Denna teori dras genom att en användare säger ”att det inte är styrt 
någonstans vart man ska dokumentera för jag har sett mina kolleger och andra avdelningar, vi 
dokumenterar väldigt olika, fast alla har samma program men ändå kan man dokumentera olika”. 
Detta kan innebära att användare av Melior får olika upplevelser av systemet beroende på hur 
Melior används på respektive avdelning.

En annan orsak som kan ha bidragit till den vida variationen av svar är hur mycket man använder 
sig av Melior och hur van man är. Vana användare säger sig kunna hitta information, navigera och 
utföra sina arbetsuppgifter snabbare. De som inte använder Melior lika mycket kan ha större 
problem med Melior som att inte hitta information lika snabbt som en van användare eller navigera 
lika lätt.

Det är viktigt att påpeka att resultat som har kommits fram till i studien har forskaren själv dragit 
genom att tyda data. Beroende på hur data ska tydas så kan resultaten bli olika. Som ett exempel ett 
svar som en deltagare har gett på frågan om användaren är nöjd med funktionerna i Melior:

”Ja det är svårt när man inte har så mycket annat att jämföra med men eh, ehm, Jag tycker på det 
stora hela men det är ju det här att, att det inte finns, att det inte styrt nånstans vart man ska 
dokumenterat för jag har sett mina kolleger och andra avdelningar vi dokumenterar väldigt olika, 
fast alla har samma program men ändå kan man dokumentera olika o det skulle jag vilja att 
programmet borde vart bättre att man, alltså styrde upp vart man dokumenterar.”

Användaren säger att på det stora hela är användaren nöjd med funktionerna. Men användaren 
pratar också om problem kring hur dokumentation utförs vilket kan tolkas som att användaren är 
missnöjd. Detta är ett dilemma som forskaren måste stå för. I detta fall tolkas det som om att 
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användaren är nöjd med funktionerna eftersom den säger att den på det stora hela är nöjd.

9.3 Jämförelse mellan relaterade studier
Nilsson (2003)  har utfört en studie om användbarhetsanalys ur ett användarperspektiv på Melior.  
Han utförde en kvalitativ studie som använde sig av intervjuer/observationer. Studien utfördes på 
avdelningarna Geriatrik och Rehabilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Genom
att ställa frågor kring faktorerna användarvänlighet, användarkompetens och användaracceptans 
försöker han svara på forskningsfrågan ”Upplever användarna dvs. vårdpersonal som arbetar med 
journalföring Melior 1.5 som ett användbart hjälpmedel i arbetet?” Resultatet som Nilsson (2003) 
kom fram till i sin studie är att användare upplever Melior som ett relativt användbart system. 
Användare ser de fördelar av en förbättrad kommunikation och tillgänglighet av information mellan
olika verksamhetsområden. Detta ses som den elektroniska journalens stora styrka. Dock finns det 
brister i systemet, systemet saknar stöd för flera väsentliga journaldelar och samordning av 
journaldokumentation. Detta leder till dubbeldokumentation för att flera grupper dokumenterar i en 
gemensamma journal, samt att det råder oklarhet kring vem som ska dokumentera vad. Detta 
upplevs av användare som ett onödigt slöseri med resurser och arbetstid. Nilsson (2003) drar 
slutsatsen att användare anser att Melior är ett hjälpmedel i vårdverksamheten med en relativt god 
användbarhet men att det krävs fortsatt utveckling och utbyggnad av systemet för att de positiva 
effekterna skall kunna utnyttjas till fullo.

Bylander & Öqvist (2010) har gjort en studie om användbarhet i Melior. I deras studie försöker de 
ta reda på hur användare och förvaltare upplever Melior. Bylander & Öqvist (2010) utför en 
kvalitativ studie med en del kvalitativa aspekter försöker de svara på sina forskningsfrågor. 
Bylander & Öqvist (2010) utför intervjuer samt använder sig av kvantitativ genomgång av 
avvikelserapporter för att få fram relativ data. Data som de får fram analyseras med hjälp av ett eget
ranverk. Resultatet visar på att Meliors funktionalitet enligt användare och förvaltare är 
förhållandevis god. Dock är systemet dåligt utformat vad det gäller användbarhet. Systemet har 
flera kritiska brister som inte åtgärdats, samtidigt som både användare och förvaltare är överens om 
att mer utbildning i systemet krävs än vad som finns tillgängligt. Bylander & Öqvist (2010) drar 
slutsatsen att användare och förvaltare av Melior upplever Melior som ett system med relativt 
heltäckande funktionalitet. Dock anser användare att Melior är svårt att lära sig, spretigt och svårt 
att använda. Att Melior inte är användarvänligt i samband med begreppen ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredsställelse.

Genom att jämföra resultaten från denna studie med Nilsson (2003) och Bylander & Öqvist (2010) 
går det att dra slutsatsen att Melior inte har förbättrats angående användbarhet. När Nilsson (2003) 
utförde sin studie fanns det redan då brister i Melior. Melior var då ett nytt system som inte hade 
alla funktioner fullt fungerande. Användarna tyckte att systemet hade potential och att i framtiden 
skulle ha utvecklas och bli bättre. Utvecklingen gick inte framåt, i Bylander & Öqvist (2010) säger 
användare att funktionaliteten som efterfrågas finns i Melior, att det går att utföra uppgifter. Dock 
brister det i ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, att det tar mycket tid och 
ansträngning att utföra sina uppgifter i Melior. Denna studie som har utförts nu, 7 år senare, pekar 
på att användbarheten inte har förbättrat. Enligt användare så finns ändamålsenligheten, användare 
kan utföra sina respektive uppgifter i Melior. Men i effektivitet och tillfredsställelse brister Melior. 
Här säger de användare som deltog i studien samma sak som i Bylander & Öqvist (2010). Att utför 
uppgifter tar alldeles för lång tid och är för ansträngande för att känna att Melior är ett effektivt och 
tillfredsställande system. En positiv åsikt som delas genom studierna är att användare tycker att 
tillgängligheten av information har förbättras om de jämför med hur det var förr med 
pappersjournaler.

Det går inte att säga att alla journalsystem som används på sjukhus i Sverige har brister i 
användbarheten då studierna som har jämförts bara berör journalsystemet Melior, samt att Melior 
inte används i hela Sverige. Varje landsting upphandlar själv vilket journalsystem som ska användas
på sjukhusen. Det finns en sannolikhet att övriga sjukhus som använder sig av Melior, har brister i 
användbarhet. De här studierna pekar på att ingen märkbar förbättring har skett angående 
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användbarheten under de senaste 14 åren i journalsystemet Melior. Även om uppdateringar i 
systemet har gjorts.

9.4 Framtida studier
Studien har bara berört ett par kategorier i Melior, för att bedöma användbarheten enligt 
uppfattningen från användare. Det finns fler kategorier som går att undersöka så som grafiskt 
gränssnitt, laddningstider, lärbarhet eller feltolerans. Ett förslag är att utföra en kvalitativ studie för 
att ta reda på vad användare av Melior tycker inom andra kategorier för kartlägga andra brister i 
systemet.

Det går att utföra samma studie fast på ett annat sjukhus och ta reda på eventuella skillnader och 
likheter som finns mellan användares uppfattningar om Melior. En studie kan också utföras på ett 
sjukhus som använder sig av ett annat journalsystem än Melior. Då kan man undersöka om det finns
skillnader om uppfattningar mellan användare som använder Melior och de som använder ett annat 
journalsystem, för att sen jämföra med resultatet från den här studien.

Ett annat förslag är att undersöka hur Melior används på olika avdelningar på sjukhuset och jämföra
användares uppfattningar mellan de olika avdelningarna. Det tas upp i diskussionen att användare 
från olika avdelningar på sjukhuset använder Melior på olika sätt. Man kan försöka skapa en 
gemensam standard för hur Melior ska användas på hela sjukhuset. Detta för att försöka minska på 
dubbeldokumentationen som finns i samband med att hantering av Melior sker på olika sätt på varje
avdelning. Sedan kan man titta om det går att implementera standarden på andra sjukhus och andra 
journalsystem i Sverige, eller till och med på sjukhus utanför Sverige.

Ett förslag på studie som berör systemadministration är att titta på hur IT-systemen ser ut där man 
kör Melior. En användare har sagt att Melior har krånglat ett par gånger under sin arbetstid, medan 
än annan användare säger att Melior krånglar och hänger sig åtminstone ett par gånger i månaden. 
Detta kan bero på att IT-systemen som kör Melior är olika, exempelvis kan det vara att de kör med 
olika hårdvaror. Genom att ta reda på om det finns olikheter på IT-systemet kan ändringar göras så 
att Melior körs på samma IT-system, vilket kan resultera i att användbarheten samt pålitligheten 
ökar för användare.

9.5 Samhällsnytta
Vad denna studie kan bidra med till samhället är en inblick i vad användare av Melior anser om 
systemet. Denna inblick från användare kan delges ledningen på sjukhus för att de ska kunna se 
över hur Melior används. Med åsikter från användare kan sjukhusledningen se över policy eller 
skapa policy för användning av Melior. Genom nya policyer kan användbarheten på 
journalsystemet förbättras vilket kan leda till minskad dubbeldokumentationen och ökad 
tillfredsställelse för användarna. Blir användbarheten bättre så blir behandlingen av patienter bättre. 
Då man bland annat kan få mer tid till patienten. Användare kan komma åt information 
lättare/snabbare, använda funktionerna på ett smidigare sätt. Detta kan förbättra kvalitén av 
behandling av patienter.

Studien kan användas av systemutvecklare som utvecklar och uppdaterar journalsystem. Genom 
användarnas åsikter kan de få en inblick från användarperspektivet, vilket kan ge utvecklare en bild 
av de behov som användare har på journalsystemet som de använder sig av. Detta kan utvecklare 
använda sig av för att bland annat lägga till samt ta bort onödiga i funktioner i Melior. Detta för att 
öka effektiviteten samt tillfredsställelsen för användarna.

9.6 Etiska aspekter
Inom hälso- och sjukvården är journalsystem ett viktigt verktyg i arbetet. Inte bara för 
dokumentation och hantering av känslig information, utan även för att komma åt andra funktioner 
som är kritiska för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Melior slussar användare till labsvar, 
röntgen, EKG, medicinlista m.m. Kan inte användare använda sig av Melior för att utföra sina 
arbetsuppgifter drabbas patienterna. Som ett exempel, en sjuksköterska behöver ta reda på vilken 
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medicin en patient behöver men det brister i effektivitet, det tar lång tid att hitta rätt läkemedel. 
Under tiden har patientens tillstånd förvärrats och måste få akutvård. För att patienter inte ska 
drabbas behövs ett journalsystem som användare kan använda sig av.

9.7 Forskningsetiska aspekter
Skulle studien släppas finns det möjlighet att personer samt grupper kommer till skada. Studien 
försöker hålla hög konfidentialitet på de personer som deltar i studien. Dock nämns det i studien 
vilket sjukhus de jobbar på samt avdelning, vilket gör att det går att spåra deltagare så långt. Det 
finns också möjlighet att själva sjukhuset kan ta skada av de åsikter som anställda har. Det som har 
gjorts för att undvika att personer och grupper svartmålas är att inte ta med påhopp på personer eller
grupper som nämns i intervjuer. Information om deltagare har tagits bort och justerats i studien för 
att öka konfidentialitet för deltagare. Det som har gjorts är att tagit bort vilken avdelning de jobbar 
på samt satt ungefär hur många år de har jobbat på sjukhuset. Denna information går dock att få tag 
i om man läser transkriberingarna av intervjuerna. Transkriberingarna måste man fråga om för att få
läsa dem.   

Etiska aspekter som är viktiga att nämna inom forskning är att inte plagiera andras 
forskningsstudier, att se till att det som skrivits i studien är ens egna ord. Tar man text, stycken, 
tabeller eller bilder från en annans forskares arbete ska det refereras. Data som har samlats in ska 
inte förfalskas eller hittas på för att få det resultat som eftersöktes. 

För att följa de forskningsetiska aspekterna har text och citat som nämnts av personer och forskare 
tydligt refererats i studien. Under intervjuerna har en neutral ställning tagits för att inte få deltagare 
att säga något de inte skulle eller fiska fram ett resultat man är ute efter. Data har inte heller 
manipulerats för att visa upp ett resultat som man förväntade sig.

9.8 Koppling till Nätverk- och systemadministration
Inom programmet nätverk- och systemadministration (NSA) har det diskuteras om vad som 
kännetecknar ett användbart system. Vad som kom fram under diskussionen är att ett system ska 
kunna utföra sitt syfte och att användaren ska vara nöjd med systemet. Att ett system är användbart 
är inte bara viktigt för användare utan även för systemadministratörer som har hand om systemet. 
Det är ett av systemadministratörernas jobb att se till att ett system fungerar för användare. 
Systemadministratörer ska bland annat se till att systemet är tillgängligt, säkert och effektivt för 
användare. Genom att få en inblick från användare kan systemadministratör bättre förstå vad 
användarna behöver få ut av systemet, för att se till att är tillgängligt, säkert och effektiv. Ett 
användbar system innebär att en systemadministratör inte behöver underhålla systemet lika mycket. 
Ett användbart system är också bra ekonomiskt. Ett användbart system innebär att mindre 
användare behöver be om hjälp från IT-avdelningen, vilket kan leda till att mindre personer behöver
arbeta på IT avdelningen. Detta innebär att det går att spara in pengar på löner. 
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Bilaga A - Tidsplan
Detta är en flyttande tidsplan som har ändras under arbetes gång.

Ändringar som gjorts i tidsplanen är att jag har flyttat fram analysen till början av Maj då 
intervjuerna inte blev klara för än i slutet av april. Annars har tidsplanen hållits.

Vecka Månad Aktivitet

9 Mars
Forska på metoder för att utföra 
intervjuer

10 Mars Forska på metoder för att utföra 
intervjuer, börja ta fram frågor

11 Mars Arbeta med frågorna

12 Mars Se till att frågorna är klara

13 Mars Börja med intervjuer för att samla 
in data

14 April Fortsätta med intervjuer

15 April Påsklov, många lediga, kan bli svårt
att intervjua

16 April Fortsätta med intervjuer

17 April Bli klar till inlämning.

18 Maj Analysera data.

19 Maj Analysera, resultera samt diskutera  

20 Maj Skriva, rätta, finslipa på rapport

21 Maj Bli klar till sista inlämning

22 Maj Skriva, rätta, finslipa på rapport

23 Juni Bli klar till sista, sista inlämning
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Bilaga B – Validitetshot
Validitetshot som finns i studien.

Validitetshot Gäller denna
undersökning

Är möjlig att hantera Sätt att hantera hotet

Slutsats giltighet

Low statistical power Nej - -

Violated assumptions 
of statistical tests.

Nej - -

Fishing and the error 
rate

Ja Ja Genom att undvika att leta 
efter specifika mönster i de 
framtagna resultaten samt visa 
alla resultat oavsett vad 
resultaten pekar på

Reliability of measures Ja Ja Ha en väl utarbetad metod 
samt intervjufrågor. Frågorna 
bör testas för se om de är bra

Reliability of treatment
implementation

Nej - -

Random irrelevancies 
in experimental setting

Ja Nej Eftersom intervjuer sker på 
deltagares villkor kan det 
mycket väl ske att intervjuer 
utförs på ett mindre lugnt ställe

Random heterogeneity 
of subjects

Ja Ja En bestämd typ av deltagare 
har valts för studien

Intern Validitet

Single group threats

History Nej - -

Maturation Ja Ja Genom att hålla intervjuerna 
inom en tidsramen och undvika
för långa intervjuer

Testing Nej - -

Instrumentation Ja Ja Genom att analysera och testa
frågorna i förväg innan de 
utförs i en riktig situation

Statistical regression Nej - -

Selection Nej - -

Mortality Ja Ja Kan inte hindra folk att hoppa 
av, kan då se till att ha 
tillräckligt med personer att 
intervjua så att det påverkar 
resultatet mindre

Ambiguity about 
direction of causal 

Nej - -
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influence

Multiple groups 
threats

Interactions with 
selection

Nej - -

Social threats to 
internal validity

Diffusion or imitation 
of treatments

Nej - -

Compensatory 
equalization of 
treatments

Nej - -

Compensatory rivalry Nej - -

Resentful 
demoralization

Nej - -

Konstruktions 
Validitet

Design threats

Inadequate 
preoperational 
explication of 
constructs

Ja Ja Identifiera allt i förväg

Mono-operation bias Ja Ja Använda sig av fler variabler

Mono-method bias Ja Ja Använder tre mått

Confounding 
constructs and levels of
constructs

Nej - -

Interaction of different 
treatments

Nej - -

Interaction of testing 
and treatment

Nej - -

Restricted 
generalizability across 
constructs

Nej - -

Social threats to 
construct validity

Hypothesis guessing Ja Ja Genom att skapa frågor som 
gör det svårt för deltagare att 
gissa sig fram till en hypotes
om studien.

Evaluation 
apprehension

Ja Ja Va tillmötesgående och trevlig 
mot deltagare så att de inte 
känner obehag under 
intervjuerna

Experimenter Ja Ja Utforma frågor så att de inte 
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expectancies ger ett svar som man vill ha.

Extern Validitet

Interaction of selection 
and treatment

Ja Ja Utför en avgränsning på 
personer som ska delta i 
intervjun så inte personer som 
är orelaterade till studien 
deltar.

Interaction of setting 
and treatment

Nej - -

Interaction of history 
and treatment

Ja Ja Planera in intervjuer med tanke
på datum,tid samt röda dagar
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Bilaga C – Frågor
Intervjumall som användes under intervjuerna.

Frågor med intervju guide

Veta innan intervjun:

• Intervjun kommer beröra användbarhet angående Melior

• Intervjun tar mellan 15-25 minuter

• Du är anonym när du gör intervjun

• Du har rätt att avbryta intervjun när du vill

• Du har rätt att inte besvara frågor som känns obehagliga

• Du har rätt till att ta del av resultatet

Allmänt:

1: Vad är din yrkesposition?

________________________________________________________________________________

2: Vad har du för utbildning?

________________________________________________________________________________

3: Hur länge har du jobbat inom yrket?

________________________________________________________________________________

Användbarhet:

4: Vilka är dina huvudarbetsuppgifter du utför i Melior?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hur lång tid tar det att utföra arbetsuppgifter?

________________________________________________________________________________

Är du nöjd med tiden det tar? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Är du nöjd med hur din arbetsuppgift går att utföra i Melior? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5: Vilka funktioner använder du i Melior?

________________________________________________________________________________

Med tanke på fysisk och psykisk ansträgning, hur lätt är det att använda funktionerna i Melior? Om 
inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Är du nöjd med funktionerna i Melior? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6: Vilken information behöver du tillgång till i Melior?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Går det att hitta information som du söker i Melior? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hurt lång tid tar det att hitta informationen?

________________________________________________________________________________

Är du nöjd med tiden det tar? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Är du nöjd med tillgängligheten av information? Om inte, varför?
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7: Är det lätt att navigera i Melior? Exempel flytta från funktion till funktion?

________________________________________________________________________________

Tar det lång tid att navigera ditt du vill i Melior? Om,varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Är du nöjd med navigeringen i Melior? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8: Finns det någon hjälpfunktion i Melior? Exempel stavningskontroll, sökverktyg etc.

________________________________________________________________________________

Använder du dem? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hjälper den dig med ditt problem?

________________________________________________________________________________

Tar det onödigt lång tid med hjälpen?

________________________________________________________________________________

Är du nöjd med hjälpen i Melior?

________________________________________________________________________________

9: Har du fått någon form av utbildning i Melior?

________________________________________________________________________________

43



Vad för typ av utbildning?

________________________________________________________________________________

När fick du den?

________________________________________________________________________________

Slutfrågor

10: Är du tillfredställd med Melior? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11: Tycker du att Melior är pålitligt? Om inte, varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12: Vilka är de största fördelarna med Melior enligt dig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13: Vilka är de största nackdelarna med Melior enligt dig?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Varför?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14: Vad tycker du saknas i Melior?

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

15: Något du vill tilläga?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Bilaga D - Kodning av data

Deltagare 1
Kategorier Begrepp Data

Huvudarbetsuppgifter

Ändamålsenlighet

*  Allting vi gör dokumenterar vi I Melior.
*  Kryssar av läkemedel.
*  Jobbar jätte mycket mot Melior.
* Lägger kanske halva min arbetsdag i Melior.
* Antingen är det ju rena kryss, ja som om det hade 
vart ett formulär eller så blir det ju sitta skriva fri text.
* Så fort vi går in och tittar på en patient så ska ju 
bedömningen dokumenteras så att vi har ju jätte 
mycket o jobba nu i mot Melior.
* Ibland känns det ju som om vi jobbar mer mot Melior 
än mot patienten.

Effektivitet

*Det är ju väldigt beroende på vad, hur mycket text jag 
är tvungen att dokumentera.
*När jag jobbar kväll till exempel går ju 
arbetsuppgifterna snabbt.
*Jätte svårt att svar på hur lång tid det tar.
*Ibland tar det tre sekunder att göra nåt ibland kanske 
över halvtimme att göra nåt.  

Tillfredsställelse

*Nä det är jag ju inte.
*Det är väl inte alltid att användarvänligt program.
*Det som tar tid är ju att det är ju inte det ända 
programmet vi ska sitta och dokumentera i utan vi 
får sitta och dubbel dokumentera i flera andra 
program också som inte kommunicerar 
sinsemellan.
*Så samma text kan jag sitta och skriva i tre program, 
och det finns inte möjlighet och kopiera den från 
första programmet och klistra in i nästa utan jag
är tvungen och skriva in samma text.
*Jag har inte nåt o jämföra med egentligen men Melior 
känns ju som ett system som man får lära sig, det 
är ju inte ett system som bygger på hur 
sjukvården såg ut känns det som utan det är ju 
nytt språk man får lära sig när man börjar 
jobba.  
*Systemet är ju så vitt.
*Ett onödigt krångligt system

Funktioner Ändamålsenlighet *Främst använder är ju journalen skriver i fri text.  
*Öppnar olika typer av avsnitt i journalen.
*Läkemedelsutdelning.
*Beställa prover.
*Om en patient ska ta prover bestseller vi dom i 
systemet så att dom kommer till labb till exempel.
*Men det finns ju många funktioner.

Effektivitet *Vet man vad man letar efter så, det går ju läsa.
*Lätt är det väl inte för det tar en tid o lära sig.
*Det tar lång tid när man är ny o lära sig systemet.
*Det finns ju dom som fortfarande har jobbigt för 
systemet fast dom har jobbat med det sen det 
infördes 06.
*Det är väl egentligen inte lätt det kan jag ju inte påstå.
*Skulle man sitta med ett data program vilket som så 
finns det betydligen enklare data program att lära 
sig.
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Tillfredsställelse *Vi är tvungna att använda Melior.
*Det finns liksom inget alternativ.
*Det är Melior man får lära sig.
*Det är det man måste kunna för att komma nånstans i
sitt arbete så det är både en möjlighet och ett 
hinder i arbetet de här systemet.
*Vi har inget alternativ så det är ju det vi fått lära oss.
*Nä det kan jag ju inte påstå att jag är.  
*Lätt är det ju inte  det tar för mycket tid och det är för 
krångligt i mellanåt.

Information

Ändamålsenlighet *Journalen givetvis.
*Länkas ju via Melior till många andra systems.
*Det är ju ett program som kommunicerar med många 
andra program även om det hade kunnat gjort det 
bättre. *Provsvar kommer ju svaren i Melior.
*Allt som matas in går ju att hitta.

Effektivitet *Det beror ju helt på vad man letar efter men finns det i
journalen så går det ju snabbt, problemet kan ju va
andra som hanterar det.
*Det finns ju fördröjningar utanför programmet.
*När du väl kommer in i systemet så går det ju lätt o 
hitta för alla.

Tillfredsställelse *Ja, det får ja väl säga.
*Jag vet ju att jag inte nöjd med att fast vi sitter i 
samma region så har Göteborg ett annan version 
av Melior som inte kan kommunicera med det 
Melior som vi har, så får ändå sitta och faxa 
våra grejor till varandra så då är jag ju inte nöjd.
*Är patienten vårdat på det här sjukhuset hela 
vårdtiden då är jag nöjd.
*Så nöjd jag kan va av programvaran, är jag inte nöjd 
med informationens tillgänglighet så beror det ju 
på mina kolleger som har skrivit för dåligt.

Navigering

Ändamålsenlighet *Kunnat vara betydligt enklare.
*Melior är nåt helt eget så att det känns inte som om 
att det särskilt lätt o navigera i.
*Det krävs a läras upp på det här programmet 
eftersom det inte liknar nåt annat.
*Det blir ofta att för o gå till ett steg så måste du hoppa
till, via ett annat o det är, det känns ju väldigt knepigt

Effektivitet *Det  tar lång tid o lära sig när man är ny.
*Ja det får jag väl säga.
*Att man inte ska behöva öppna upp hela journalen o 
datorn behöva ladda det för att sen kunna gå 
vidare, så att nä det tar lite för lång tid o 
navigera.
*Det tar ju tid.
*Öppnar jag 400 gånger på en dag så o det tar en halv
sekund varje gång så det är ju klart det tar tid.

Tillfredsställelse *Nä jag tycker inte det.
*Hade velat ha en palett med fler snabba ingångar till 
saker.
*Det blir ofta att för o gå till ett steg så måste du hoppa
till, via ett annat o det är, det känns ju väldigt knepigt.  
*Skulle man ha genvägar till allt man vill ha då skulle ju
bli väldigt plottrigt så att det finns ju säkert ett syfte 
med det.

Hjälpfunktion Ändamålsenlighet *Inte stavningskontroll.
*Manual finns ju säker men det är ju inget nån har läst 
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för den är förmodligen konkurrerande med bibeln i 
omfattning. *Det finns lathundar på en del avdelningar 
utskrivna för de vanligaste funktionerna för vissa 
yrkesgrupper.
*Men det är väl nånting man blir tilldelad när man 
börjar och sen tittar man aldrig i dom mer.
*Stavningsprogram hade jag ju väldigt gärna haft.
*Det är möjligt att det finns jag är osäker på det, det är 
inget jag använt.
*Hjälpfunktioner på sjukhuset heter fråga en kollega.

Effektivitet N/A

Tillfredsställelse N/A

Slutfrågor

Tillfredsställd som helhet *Har ju ingenting o jämföra med.
*I mitt jobb så lägger jag ju ingen energi på ifrågasätta 
det utan jag bara acceptera att det är så här det få 
va.
*Tycker ju det är värdelöst system som inte ser till vad 
systemet ska göra först o främst.
*Det känns som att ett bra system på pappret men 
som inte alltid funkar i praktiken.

Pålitligt *Ja det är det väl.
*Det är ju det ända systemet som vi kan lita på 
egentligen.
*Jag har inget alternativ till Melior.
*Då får jag till o bläddra i papper då det är lika 
tillförlitligt för det är inte alltid papperna ligger på rätt 
plats, men i datorn så ligger det ju där. 
underhållsarbetena som blockerar det låser ju 
inte alla datorer samtidigt.

Fördelar *Det har blivit vårat språk.
*Vi har vant oss vid det här.
*Fördelarna är väl egentligen att nu är det här som 
gäller och då är det de snabbaste, även om 
systemet kunde vart snabbare.

Nackdelar *Den absolut överlägset största nackdelen med Melior 
är ju att den inte kommunicerar.
*Att vi inte kan kommunicera med varandra utan så 
fort nån kommer utanför våran region som är våran
patient så får vi papper eller fax.
*Att de inte kan kommunicera i hela Sverige med alla 
sjukhus det tycker jag är värdelöst.

Saknas *Hade enats om en gemensam typ av fil som journaler 
sparats i som alla system skulle kunna öppna så 
kommunication utan för våra gränser.
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Deltagare 2

Kategorier Begrepp Data

Huvudarbetsuppgifter

Ändamålsenlighet

*Dela läkemedel.
*Titta vad va patienten ska ha för vid behovsläkemedel.
*Dokumentationen.
*Dokumenterar allt som händer kring patienten

Effektivitet *Bara att kolla upp läkemedel tar mig nån minut.
*Kolla vad patienten har för vid behovsläkemedel tar ju 
nån minut.
*Tar ju lika lång tid att logga in som å göra det jag ska 
ibland.  
*När man dokumenterar så tycker jag väl inte att det tar 
så lång tid.

Tillfredsställelse

*Ja.
*Man måste logga in på varje dator som tar lite tid.
*Jag tycker fortfarande Melior är svårt för det blir väldigt 
lätt att man dubbel dokumenterar.
*Inget annat att jämföra med.
*Har ju bara haft Melior här och dokumenterat i.

Funktioner

Ändamålsenlighet *Dokumentera.
*Läkemedel.  
*Väldigt mycket länkar i Melior som vi använder 
dagligen till röntgen och till Hamlet, till labb och 
ordinära prover.
*Jag måste gå in i Melior för att komma åt Hamlet.

Effektivitet *Jag tycker väl att det är lätt.  
*Ja det är inga problem

Tillfredsställelse *Det är svårt när man inte har så mycket annat att 
jämföra med.
*Fast alla har samma program men ändå kan man 
dokumentera olika.
*Man kan ju välja själv från avdelning till avdelning hur 
man vill använda programmet.
*Det är väl det här att att lite för fritt hur man, hur man 
ska använda det.

Information Ändamålsenlighet *Patientuppgifter.
*Patientens journal.
*Patientens provsvar o sånt som jag vill titta på i Melior.
*Läkemdelslistan.
*Det mesta går ju att hitta.
*Det vi har svårt att hitta är ju om patienten har vårdats  
utanför regionen och sen även de som har hänt på 
vårdcentraler o sånt där.
*Då har vi hjälpt av en sekreterare som får skicka efter 
dom här journalerna,

Effektivitet *Det tar inte så många sekunder.
* Ett par klick.

Tillfredsställelse *Jag upplever inte att man behöver sitta o vänta på nåt 
program eller att det ska hända nåt. *Melior är inte 
så seg.
*Man kan klicka sig fram så får man svar ganska så 
snabbt.
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*Det är sällan programmet krånglar.
*Om nåt som inte stämmer så är det ofta nån människa 
bakom problemet som har dokumenterat fel eller 
som har skrivit in fel.
*Har bara hänt på alla år jag jobbat så har det nog bara 
hänt två gånger som Melior har legat ner helt och 
hållet.

Navigering

Ändamålsenlighet *Ja tycker att det är lätt.
*Det har blivit  lite bättre, med dom sista 
uppdateringarna dom gjorde.
*Som sköterska tror jag mer att man är inne i varje 
patient journal, så jag tror inte man hoppar så mycket
som, som en läkare till exempel.
*Jag hoppar mellan patientjournaler o mellan labb

Effektivitet *Nä det tycker jag inte det gör.
*Jag tycker det fungerar bra.
*Det tar inte mer än några sekunder.
*Bara ett par klick så kommer man ditt man vill komma.

Tillfredsställelse *Ja det lila som jag kollar.
*Jag hoppar mellan patientjournaler o mellan labb så 
tycker jag det funkar.

Hjälpfunktion

Ändamålsenlighet

*Det vet jag faktiskt inte.
*Skannar ibland stavningskontrollen.
*Oftas så är det nån kollega man frågar.

Effektivitet
N/A

Tillfredsställelse
N/A

Slutfrågor Tillfredsställd som helhet *Problemet är att man inte har nåt annat o jämföra med 
som man är väl nöjd för man vet ju inget annat.
*Önskar att det kunde va lite mer struktur på det kanske 
men annars så är jag väl stort sätt nöjd.

Pålitligt *Har ju bara vart  två gånger på alla år jag har jobbat.
*Det e dataprogram som har fungerat dom flesta 
gånger.
*När de la helt nere då var det väl borta kanske en 10 
minuter en kvart

Fördelar *Det är lite snabbt o gå in o läsa om patienten  o gå o se
läkemedelslistor.
*Har man bara tillgång till en dator så, så kommer man 
åt vart man än är.
*Det tycker jag är väldigt smidigt det går ju snabbt

Nackdelar *Att man kan dokumentera samma sak på flera olika 
ställen.
*Ibland är det svårt o hitta.
*Det blir väldigt mycke text och mycket information.
*Det kan va svårt o hitta en sak i journalen.
*Man får leta på väldigt många ställen för att hitta 
nånting

Saknas *Svårt när man inte har så mycket o jämföra med.
*Skulle vilja ha det lite mer strukturerat.
*Jag har väldigt svårt o hitta information om jag får en 
patient från en annan avdelning eftersom dom inte 
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dokumenterar som vi gör på den här 
avdelningen.
*Skulle vart lättare. Att det fanns nån sökfunktion.

Deltagare 3
Kategorier Begrepp Data

Huvudarbetsuppgifter

Ändamålsenlighet *Dokumenterar allting om mina patienter om all
mina patienter.
*Går igenom läkemedelslister.
*Har även i samband med Samsa vilket är ett 
annat system som är kopplat till Melior där man
måste dokumentera allting som sker i det 
programmet också.

Effektivitet *Beror ju på hur stora arbetsuppgifterna är.
*Tar väll kanske en fem minuter.

Tillfredsställelse *Nä, helst skulle det va, det skulle vart 
smidigare.
*En liten platta o skriva in allting.
*Önskar att det hade funnits lite mer specifika 
områden till exempel om jag ska dokumentera 
vissa saker så kan det saknas nyckelord för 
det så jag kan inte dokumentera i det då måste
hitta på ett annat ställe typ

Funktioner

Ändamålsenlighet *Vi har ju våra stjärnmallar som vi använder i 
Melior.
*Jätte många olika.
*Sårvårdsjournal.
*Postoperativa insatser.
*Omvårdnadsstatus.
*Inskrivningar.
*Slutanteckningar

Effektivitet *Ibland så känner man att det finns för lite 
uppgifter.
*Ibland så känner man att det e är alldeles för 
många grejer.
*Det kan va ganska jobbigt o söka igenom 
Melior.

Tillfredsställelse *Nja skulle jag säga.
*Man kan skriva in alla sina mätvärden alltså 
blodtryck, puls, och andningsfrikväns.
*Sen finns det också omvårdnadsstatus där 
man kan skriva in samma sak som 
cirkulation.
*Ibland blir det dubbelt dokumenterat.
*Eller så blir det nästan inte dokumenterat alls 
för man vet inte vart man ska dokumentera 
det.

Information Ändamålsenlighet *Tillgång till labbsvar.
*Tillgång till EKG.
*Hela patientjournalen.
*Sårvårdsjournal.
*Vårdplan.
*All information om patienten.
*Röntgensvar.
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Effektivitet *Fem minuter till en 20 minuter.
*All information kommer efter varandra.
*Om du har en patient som legat inne i två 
månader då får du skrolla genom rätt mycket 
onödigt som kanske inte behöver.

Tillfredsställelse *Nä, det skulle ta jätte mycke kortare.
*Den finns ju där.  
*Handlar om att nån har skrivit in den så finns 
den där.

Navigering

Ändamålsenlighet *Ja man har ju snabb kommandon.
*Det är mycket klickande.
*Mycket rörande.

Effektivitet *Ja alltså lång tid.
*Det är ju bara några klick.
*Men det är ju ändå några klick.
*Hade vart smidigare om det fanns kort 
kommandon till allting

Tillfredsställelse *Nä helst hade det vart smidigare.
*Hade vart smidigare om man kund klicka från 
journalen.
*Nu måste man antingen va i journalen eller 
liksom klicka omkring runt om journalerna.
*Det hade vart smidigare om man kund klicka 
från journalen.
*Du måste fästa i en patientjournal vissa 
gånger för att få den specifika informationen,
men då kan d

Hjälpfunktion

Ändamålsenlighet *Inte några stavningsprogram.
*Nä inget sånt vad jag vet.
*Sökningsfuktionen som man kan söka på visa 
specifika områden.
*Filtrera.

Effektivitet *Det går nästan snabbare o bara skrolla 
igenom journalerna än att använda filtrera.
*Jag vet ju i Melior hur jag hittar till dom 
områdena.

Tillfredsställelse *Måste klicka sig in på det o kolla o då måste 
man gå igenom den listan o då kunde man 
lika gärna gått igenom en annan lista.

Slutfrågor Tillfredsställd som helhet *Ja har inget annat alternativ.

Pålitligt *Ganska oftast det inte riktigt startar som det 
ska.
*Man inte kommer in i det. Ibland hänger det 
sig.

Fördelar *Vet inte om det finns några fördelar med 
Melior.
*Att det är ju öppet.
*Kollar på det så ser man ju många delar av 
det o det e så sätt är det ju lätt o skrolla 
igenom dom stora områdena.

Nackdelar *Öppnar flera omvårdnadstatus för varje vecka 
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och har patienten legat inne länge då kanske
du har 15 stycken omvårdnadsstatus att 
gå igenom och inne i så finns alla dom 
smågrejerna och då har du skit mycket 
att gå igenom.  
*Är väldigt snurrigt.
*Journalen kan bli väldig väldigt lång och svår 
att manövrera.
*Det är svårt att hitta rätt sökord och skriva 
saker under för det finns så många olika 
samtidigt som ibland finns det inte alls.
*Jag skulle vilja kunna mina egna sökord.

Saknas *Mer regler för va, hur mycket ska man strata 
öppna upp nya journalhandlingar, att Melior 
då inte skulle låta en öppna ett nytt 
omvårdnadstillfälle för varje vecka.
*Att de ska samlas i ett.

Deltagare 4
Kategorier Begrepp Data

Huvudarbetsuppgifter

Ändamålsenlighet *Dokumentera.
*Beställa prover.
*Använder ju Melior för att hoppa över till andra 
program med länkar.
*Använder ju dom som en genväg ibland. 
*Dokumenterar inte så jätte mycket i det vi 
använder det mest för att hitta information och 
beställa information.

Effektivitet *Kan väl ta allt i från 30 sekunder till en minut. 
*Dokumentera beror ju på vad det är för typ av 
journal man dokumenterar.

Tillfredsställelse *Nä, jag tycker det tar för lång tid och det är för 
krångligt att ta sig in i programmet.
*Man måste leta till informationen istället för att 
informationen kommer till mig.
*Man lägger mycket tid på att leta efter saker istället
för att de ska liksom komma det som jag är 
intresserad av.
*Nä det är ja inte.
*Det är så fyrkantigt.
*Jag tror inte det har hänt så mycket med Melior 
sen vi börja med det.
*Dålig överblick.
*Svårt att hitta.
*Så kan det va dokumenterat på olika sätt.

Funktioner Ändamålsenlighet *Dokumentera.
*Vårdträffar.
*Röntken.
*AVK journalen.
*Ambulink.
*EKG.
*Labbsvar.

Effektivitet *Ja fysisk är det väll inte så jobbigt.
*Frustrerad.
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*Dålig användarvänlighet.
*Inte kan bevaka på nåt smart sätt så att man kan 
få informationen till mig.
*Jag får lägga tid på och leta än att att jag utföra 
andra arbetsuppgifter.

Tillfredsställelse *Det funkar men det är inte bra är de inte.
*För att kommit så pass långt med all annan teknik 
så är ju det konstigt att de inte vård information 
och journalhandling att inte det kommit 
längre.
*Nä ja inte så nöjd med funktionerna i Melior.

Information

Ändamålsenlighet *Information om tidigare besök och historik.
*Labbprover.
*Röntgen svar.
*Gamla EKG.
*Mycket historik.
*Hitta kan man men de ju inte så lätt o inte så bra, 
det är trubbigt.
*I och med att inte alla vårdgivare använder samma
system så därför kan jag inte få tag all 
information.
*Men det är inte Meliors fel.

Effektivitet *Det beror på hur mycket tålamod man har.
*Det kan va allt ifrån nån minut upptill ibland, ja det 
beror på hur mycket man vad man letar efter 
men e ju fem tio minuter.

Tillfredsställelse *Nä, informationen ska komma till mig jag ska inte 
behöva leta efter den.
*Det ska kunna lätt kunna va överskådligt.
*Det ska  kunna sektionera upp vad som är nytt och
vad som är gammalt.
*Vad som har hänt, så man kan lätt titta o se, o vad 
som är dubbeltskrivet.
*Den gömmer väl inte informationen så 
tillgängligheten finns.
*Det är överskådligheten som inte finns.

Navigering

Ändamålsenlighet *Det blir sämre när man valde att göra nån 
uppdatering så man måste gå tillbaka.
*Finns plus o minus flik.
*Då får man gå in på domän typ, annars får jag 
bara se den aktuella enheten som jag jobbar på.

Effektivitet *Den här minustecknet som ja sa de den tar ju lång 
tid.
*Så då blir det ju en begränsning i, o tiden

Tillfredsställelse *Nä, det är jag inte.
*Jag skulle vilja ha mer överskådlighet.
*Lättare att hitta.
*Kunna ha sökfunktioner.

Hjälpfunktion Ändamålsenlighet *Digital manual finns det säkert.
*Sökverktyg det finns det nog men den är liksom.
*Stavningskontroll tror ja, nä det tror jag inte finns.
*Nä, den som jag använder är väl att sortera enligt 
tid.
*Filter kallas den.
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Effektivitet *Nja det går rätt fort.

Tillfredsställelse *Nä, det kunde vart bättre.  
*Där ser jag inte så mycket mer information 
egentligen

Slutfrågor

Tillfredsställd som helhet *Nej.
*Gammalt.
*Förlegat.
*Oöverskådligt.
*Inte logiskt.
*Funkar men är dåligt.

Pålitligt *Det tro ja nog.
*Det finns nog inte mycket som kan gå fel.
*De är enkelheten så kanske det finns en logik att 
de är pålitligt.
*De e ju, de e så pass enkelt så att de e svårt att 
det skulle kunna va opålitligt.
*Det är inte så avancerat.
*Har aldrig stött problem med att det försvunnit text 
eller att det vart nån uppdateringar som har 
strulat  
*Gammalt och beprövat.

Fördelar *Att de funkar, att de är en fördel.

Nackdelar *Det går till exempel inte ha att ta med sig Melior 
utanför sjukhuset.
*Det går ju inte o ha det i en surfplatta.
*Ambulansen kan inte ha med sig i sina bilar.
*Inte kan ha med sig journalen hos patienten.
*Att man inte får information ifrån Melior.
*Finns ingen nationell standard.

Saknas *Att man kan bära med sig Melior.
*Att man liksom informationen skickas till mig.
*Att patienten kan ta del av journalen på ett annat 
sätt.
*Att man dela journalen mellan olika vårdgivare.

Deltagare 5
Kategorier Begrepp Data

Huvudarbetsuppgifter Ändamålsenlighet *Journalgranskning.
*Uppgifter med avvikelser och händelseanalyser.
*Det går jag ju in i Melior.

Effektivitet *Akutbladen scannas ju in efter cirka tre vecker.
*Läsa bara vanliga journaler eller i Melior de, de 
sköts ju dom skriver ju jätte snabbt våra 
läkarsekreterare här så det kan jag gå in ganska 
som omgående.
*Med just akutbladssidan o se vem de är som har 
haft patientansvar det tar lite längre tid, så det kan 
handla om vecker då.

Tillfredsställelse *Ja det räcker till.
*Ja utifrån dom förutsättningarna som jag behöver 
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så räcker det.

Funktioner

Ändamålsenlighet *Journalganskning.
*Earkiv.
*Ambulink

Effektivitet *De är lätt.
*Jag vet ju vad jag ska göra så det är inte så svårt.
*Rutin.

Tillfredsställelse *Ja.
*Visa har ju spärrar då de ska jag inte komma åt.

Information

Ändamålsenlighet *Läkarantekningra.
*Akutbladet.

Effektivitet *Journalerna går ju direkt nästan.
*Den andra biten som kan ta lite tid då, när den ska 
scannas in.
*De får jag ligga o vänta på.
*Men det har jag ju inget att säga till om, det är sånt 
man vänjer sig vid.

Tillfredsställelse *Kanske inte inscaningen då att tre vecker kan va lite
långt emellan åt men dom har väl mycket o göra på 
scaningen där också.
*Det vore väll bra om jag hade lite snabbare på 
akutbladsidan där att dom kommer in i Melior.
*Jag har ju alla provsvar jag har ju det ja letar efter 
där. Ja, den jag behöver har reda på den finns där.

Navigering

Ändamålsenlighet *Ja tycker det utifrån de behovet jag har.
*Jag går in på dom bitarna jag vill i.
*Utifrån den funktionen jag har så fungerar de

Effektivitet *Nä.

Tillfredsställelse *Ja den räcker, för mina arbetsuppgifter

Hjälpfunktion

Ändamålsenlighet *Meliorförvaltningen då som man får kontakta om det
är nåt krångligt.
*Den kan jag inte svara på.
*De är ju rätt basisk det jag håller på med egentligen
det är ju inget större aprovins med det.
*Frågar jag nån kollega hur jag ska göra.
*Det finns ju alltid folk här som man kan fråga.

Effektivitet N/A

Tillfredsställelse N/A

Slutfrågor Tillfredsställd som helhet *Ja.
*För det behovet jag behöver så räcker det.

Pålitligt *Ja det hoppas jag verkligen.
*De är inte så ofta som jag inte kommer in i Melior.

Fördelar *Kommer snabbt in i de.
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*När jag eftersöker o journalgranskar så finns det ju 
där klart.
*Jag behöver aldrig vänta flera dar för jag ska se en 
läkaranteckning eller nånting.
*De ligger ju online hela tiden

Nackdelar *Ja vet inte vad jag ska svara på den.
*Jag vet ju ingeting om patienterna i Melior.
*Hade det väll vart bra om man hade nåt 
gemmensamnt journalsystem så man slipper o gå 
ur o i program för att hitta.

Saknas *För de arbete jag utför så räcker det.
*Som det ser ut som det gör så klarar jag mig

Deltagare 6
Kategorier Begrepp Data

Huvudarbetsuppgifter

Ändamålsenlighet *Journaldokumentation.
*Telefonrådgivning.
*Letar i journalen efter tidigare vårdtillfällen.
*Söker upp om patienten är frisk.
*Söker upp provsvar.
*Annan information.
*Använder de ju journalsystemet dagligen minst när vi
siter i telefonrådgivning.

Effektivitet *Leta efter information i journalen kan ta väldig lång 
tid.
*Man kan filtrera på sökord det går o göra, för att göra
det lite enklare för sig, men det kan ta tid.

Tillfredsställelse *Det tar alldeles för lång tid.
*Alldeles för fyrkantigt system alldeles för mycket 
löpande text.
*Många saker i journalsystemet skulle kunna bli 
väldigt mycket smidigare.
*Vi kan inte skicka provsvaret direckt in i 
journalsystemet.
*Vi måste utföra manuelt för att det inte går att 
anpassa till nuvarande journalsystem.

Funktioner Ändamålsenlighet *Använder själva journalsystemet.
*Labbsystemet.
*Earkiv.
*EKG.
*Röntgensystemet.
*Regionensjournaler.
*Tillväxkurva.
*Många olika, som finns där i som externa program o 
länkar.

Effektivitet *Fysisk är det ingen ansträngning.
*Däremot psykisk.
*Måste hoppa mellan olika massa olika program.
*Fullt koncentrerad.
*Högkoncentration för att inte missa nån information.
*Då är de hög ansträngning.

Tillfredsställelse *Det finns många olika förbättrings punkter.
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*Ett ganska osmidigt system.
*Du måste mata in väldigt mycket manuellt.
*De e svårt och koppla in andra system i systemet.
*Pratar ju inte med andra journalsystem.

Information

Ändamålsenlighet *Står patienten på några eventuella mediciner.
*Provsvar.
*Tidigare vårdkontakter.
*Röntgensvar.
*Många mätvärden.
*Tillväxt.

Effektivitet *De beror naturligtvis på  hur mycket information som 
finns.
*Man kan ju få hoppa från år till år till år till år om de 
en stor journal.
*Få leta länge innan man hittar rätt information.  
*De kan ta upp emot 10 minuter o hitta rätt 
information

Tillfredsställelse *Nä.
*Långa anteckningar.
*Leta länge.
*Diktat som är 20 minuter långa.
*Jätte framgång som jag upplever.
*Remitterar ju barn mycket snabbare till specialist 
enheter i Göteborg.
*Oerhört tacksamma att vi kan gå in o läsa i 
Göteborgs journaler.
*Inte behöver skicka papperskopior.
*Kan ju gå in o läsa dom direkt.
*Kan vi se EKGerna som är tagna på vårdcentral.
*Kan se EKG som är tagna ut i ambulanserna.
*Jätte bra förbättring.

Navigering

Ändamålsenlighet *Som van användare vet ju hur jag ska navigera.  
*Dom som har jobbat betydligt kortare tid  och är 
orutinerade i det, där dom vet inte var dom ska 
leta.

Effektivitet *Vet ju var jag ska leta.
*Så kanske det inte tar så lång tid.
*Finnas många andra som kan tänka mig få leta 
länge.

Tillfredsställelse *Nä.
*Fungerar förhållande vis bra.
*Själva journaldelen är en tung rod klump.
*Svårt o hitta information i den.
*När det rör sig bara om alltså enstaka funktioner i 
med alltså hårda mätvärden då är det skapligt.

Hjälpfunktion Ändamålsenlighet *Finns en manual.
*Det finns en digital manual här.
*Ingen stavningskontroll.
*Det finns aktuella ord som man kan söka på.
*Man kan filtrera på olika anteckningar.
*Filtrera på olika yrkeskategorier, personer 
exempelvis.

Effektivitet *Man får ju sitta o scrolla liksom o leta upp då om jag 
vill  leta information i från särskild yrkeskategori.
*Det kan ta förskräckligt lång tid.
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Tillfredsställelse *Nä.
*Lång tid.

Slutfrågor

Tillfredsställd som helhet *Nää det ska jag väl säga.
*Finnas mycket förbättringsarbete o göra.
*Sjukskötersker på kirurg avdelningarna i Skövde som
dom tillbringar 75 procent av sin arbetstid  framför
journalsystemet.

Pålitligt *Det blir avbrott i mellan åt då hänger de sig.
*Nån eller par gånger per månad så hänger de upp 
sig.
*Då får man stänga av allt ihopa så gå ut o börja.

Fördelar *Samma journal på hela Skaraborgssjukhus.
*Jämför med pappersjournalerna då vi hade journal i 
Mariestad o en i Skövde o kanske en i Lidköping 
på samma patient att nu nu kan vi se alltihopa.
*Vi slipper alla dom här urmetrerna med papper o 
hantera.
*Flyttat in informationen från papper in i journalen 
eller i datorn i stället, för att göra det smidigare.

Nackdelar *Det är så mycket manuellt arbete fortfarande i 
journalen.
*Många prover analyserar vi lokalt på själva 
mottagningsenheten,  sen får man ta sin lilla lap 
med provsvaret o gå till datorn o mata in dom 
manuellt, de tar några minuter per patient 
varje gång.

Saknas *Kommunikation med andra system.
*Kommunicera direkt i Melior med andra system.
*Sökfunktionerna skulle kunna bli betydligt mycket 
bättre.
*Om man skulle kunna uppfinna eller hitta nån form 
av där man måste mata in siffrer istället för 
löpande text.
*Mätbara från gång till gång då, från vårdtillfälle till 
vårdtillfälle.
*De skulle vara enklare.
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