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Sammanfattning 
Införandet av informationsteknologi inom hälso- och sjukvården har blivit en stor del av 
den svenska hälso- och sjukvården. Processer kan effektiviseras, vårdkvalitén kan öka 
och det bidrar till en tydligare översikt för personalen. Däremot är införandet av en 
applikation eller ett system en tidskrävande och komplex process som måste genomgå 
flera olika instanser innan det kan införas. Det gäller såväl stora heltäckande system som 
småskaliga avdelningsspecifika programvaror.  

Studien undersöker vad som kännetecknar införandet av en applikation för 
neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Med hjälp av 
utvärderingsmodellen Technology Acceptance Model (TAM) utvärderas hur personalen 
upplever användandet av en sådan applikation för att stödja deras 
resursplaneringsprocess. Studien visar att det är en tidskrävande process att införa även 
en liten applikation och det kan vara svårt att motivera för ledningen att allokera resurser 
för något som enbart stödjer en avdelning. Studien visar även att med en vilja att förändra 
en arbetsprocess och med en positiv inställning till digitalisering kan en småskalig 
applikation upplevas som ett stöd för en arbetsprocess. 
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Abstract 
The adoption of information technology in health care has become a major part of the 
Swedish health care sector. It has been shown that processes can be streamlined, the 
quality of care can increase and it helps to provide a clearer overview for the staff. On the 
other hand, the adoption of a software or system is a time-consuming and complex process 
that must go through several different instances before it can be implemented. It applies 
to both large-scale systems and small-scale department-specific software. 

The study examines what characterizes the introduction of a small-scale software for the 
neonatal department at Norra Älvsborg Länssjukhus (NÄL). The evaluation model 
Technology Acceptance Model (TAM) evaluates how the staff experience the use of such 
software to support their resource planning process. The study shows that it is a time-
consuming process to introduce even a small software and it can be hard to motivate 
management to allocate resources for something that only supports a single department. 
The study also shows that with a willingness to change a work process and with a positive 
attitude towards digitization, a small-scale software can be perceived as a support for a 
work process.  
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1 Introduktion 
Följande avsnitt kommer att ge läsaren insyn till studiens bakgrund, problemformulering, 
frågeställning, syfte och disposition. Det kommer även ge en inblick i de tekniska 
förutsättningar som förelåg studien. 

1.1 Bakgrund 
Det pågick en revolution år 1996 inom hälso- och sjukvården där huvudspelaren i 
revolutionen är informationsteknologi (IT). Under det året spenderades det mellan 12 till 
16 miljarder dollar på IT i USA. Tillväxten ökades exponentiellt, hälso- och 
sjukvårdbranschen införde elektroniska journalsystem, uppgraderade 
informationssystemen, satte upp intranät för att dela information inom organisationen och 
började använda offentliga nätverk, till exempel Internet, för att distribuera hälsorelaterad 
information (Raghupathi, 1997). Ändå så sågs hälso- och sjukvården ligga efter i 
användningen av IT i jämförelse med finansbranschen, reseindustrin och 
tillverkningsindustrin (Raghupathi, 1997; SKL, 2016). 

Införandet av IT inom vården har visat sig vara en effektiv metod för att brygga gapet 
mellan tillgången och efterfrågan på vård (Ludwick & Doucette, 2008). Däremot ser 
oftast sjukhusledningen att införandet av hälsoinformationsteknologi (HIT) är något 
komplext och kostsamt och inte alltid ger det positiva resultat som tidigare trots 
(Spaulding et.al., 2012). Trots alla positiva förändringar ett införande av ett digitalt 
system kan generera så kan det även medföra stora förödande ekonomiska konsekvenser. 
Därför bör ett beslut kring införande av nytt system vara väl genomtänkt från ledningens 
håll (Wilson och Lankton, 2004).  

Enligt Wilson och Lankton (2004) är det tydligt att användarna önskar att det finns ett 
brett utbud av digitala tjänster. Trots de lyckade resultaten av digitala system inom hälso- 
och sjukvården vården så finns det även historia av misslyckade system. Dessa 
misslyckanden berodde exempelvis på att systemen inte uppfyllde användarnas behov. 
Det kunde även tolkas som att leverantören inte tog hänsyn till kraven som ställs för att 
uppnå användarnas acceptans. Det är viktigt att mäta användaracceptansen då det är en 
avgörande faktor för systemets öde (Wilson och Lankton, 2004). 

Inom neonatalvården har det också setts en förändring. Under de senaste decennierna har 
överlevnaden hos de barn som är födda extremt för tidigt mer än fördubblats (1177, 2017; 
Serenius et al., 2013; Svenska Neonatalföreningen, 2015). Den största ökningen ses hos 
extremt för tidigt födda barn vilket innebär barn födda före den 28:e gestationsveckan. 
Vid en normal graviditet föds barnet i vecka 40. Även om dödligheten har minskat är det 
stora variationer mellan olika länder och även mellan regioner inom länderna (Serenius 
et al., 2014). 
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Det har sedan 2015 fastställts nationella riktlinjer i Sverige rörande hur 
uppföljningskontroller av för tidigt födda barn och extremt för tidigt födda barn skall 
utföras (Svenska Neonatalföreningen, 2015). För tidigt födda barn är barn som är födda 
före den 40:e men efter den 28:e gestationsveckan. Riktlinjerna är framtagna av en 
studiegrupp bestående av professorer och överläkare och baserade på en studie som kallas 
för EXPRESS (Extremely Preterm Infants in Sweden Study). Studien har sammanfattats 
för att skapa riktlinjer för hur uppföljning av extremt för tidigt födda barn bör ske på bästa 
sätt i Sverige. Den bidrar även till att man inom vården tidigt ska kunna upptäcka om 
barnet kan utveckla bland annat kognitiva-, neurologiska- eller motoriska sjukdomar 
(Svenska Neonatalföreningen, 2015; Serenius et al., 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Införandet av informations- och kommunikationsteknologi har visat sig medföra högre 
produktivitet i många sektorer (Agha, 2014; SKL, 2016). Inom hälso- och sjukvården 
finns det stora möjligheter för att öka kommunikationen både inom och mellan 
sjukhusverksamheter med hjälp av digitalisering (SKL, 2016). Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har tillsammans med staten tagit fram en handlingsplan kallad Vision e-
hälsa 2025 för att främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården både gentemot 
medborgare och patienter men även för de olika vårdproffessionerna (SKL, 2016; SKL, 
2017). IT inom vården har visat sig effektivisera många av de vardagliga 
arbetsprocesserna och anses bidra till en effektivare hälso- och sjukvård med högre 
kvalitet (Sun & Qu, 2015).  

Vid den senaste tiden har problemet med resursfördelning blivit mer aktuellt inom hälso- 
och sjukvården. Problemet har blivit alltmer betydande och mer integrerat i den 
strategiska planeringen inom hälso- och sjukvården (Lee & Kwak, 1999). Växande krav 
på ekonomiska besparingar ställer sjukvårdchefer inför utmaningen att resursfördela i 
komplexa organisationer. Detta skapar ett behov av system som hjälper organisationen 
till att noggrant bedöma olika möjliga scenarier (Pitt, 1997). Resursfördelning är en 
komplex process då det ingår flera olika kriterier i som kan leda till flera olika beslut (Lee 
& Kwak, 1999). Detta är något som även kan ses på neonatalavdelningen på NÄL där det 
är en tidskrävande och komplex process att boka in rätt resurser efter de nationella 
riktlinjerna för uppföljningsbesök. Riktlinjerna består huvudsakligen av när 
uppföljningsbesök behöver göras och vilka läkare som behöver besökas. Besöken sker 
enligt tidsintervallerna som beskrivs nedan. Intervallerna är baserade på när det planerade 
födelsedatumet ska äga rum och inte det faktiska för tidiga födelsedatumet (Svenska 
Neonatalföreningen, 2015). 

• 2 månaders ålder; besök till läkare. 
• 5 - 6 månaders ålder; besök till läkare och sjukgymnast. 
• 10 - 12 månaders ålder; besök till läkare och sjukgymnast. 
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• 18 - 20 månaders ålder; besök till läkare och sjukgymnast. 
• 2 års ålder; besök till psykolog, läkare och sjukgymnast. 
• 5 år och 6 månaders ålder; besök till psykolog, läkare och sjukgymnast. 

Planeringen av dessa kontroller sker manuellt i dagsläget och är extremt tidskrävande då 
informationen om barnen lagras fysiskt på papper i olika pärmar. Resursplaneraren måste 
leta igenom pärmarna för att kunna se när barnet ska kallas på besök och ta reda på vilket 
besök det är och vilka läkare som behöver närvara. I och med detta är det svårt att få en 
översikt på hur läget ser ut per dag, vecka och månad vilket bidrar till att resursplaneraren 
behöver uppskatta arbetsbelastningen1. Det medför att resursplaneringen på 
neonatalavdelningen inte är rättvist planerad i förhållande till det faktiska läget. 

För att underlätta resursplaneringsprocessen kan ett resursplaneringssystem vara till stor 
hjälp då det kan vara mindre tidskrävande. Genom att använda ett resursplaneringssystem 
kan resursplaneringen underlättas eller kanske till och med helautomatiseras vilket 
medför att personen som ansvarar över resursplaneringen kan tilldelas andra kliniska 
uppdrag istället (Dos Santos & Eriksson, 2012). 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad som kännetecknar införandeprocessen av ett 
system på avdelningen för neonatalvård på NÄL. Detta för att få en förståelse över 
processen och undersöka vilka möjligheter och hinder som kan uppstå under 
införandeprocessen. Studien är även ämnad att undersöka hur personalen på avdelningen 
för neonatalvård på NÄL upplever användningen av systemet. Detta för att undersöka 
huruvida en applikation kan stödja en arbetsprocess för att i förlängningen effektivisera 
processen och bidra med en höjd vårdkvalité. Skulle det visa sig att applikationen mottas 
positivt skulle studien även kunna bidra till att utvärdera införandet av applikationen på 
andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. 

  

1 Lena Tyllman, Avdelningssekreterare NÄL, intervju 29 mars 2017. 
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1.4 Frågeställning 
De frågor som denna studie är ämnad att svara på är följande: 

- Vilka hinder och utmaningar finns det vid införandet av en 
schemaläggningsapplikation på avdelningen för neonatalvård på NÄL? 

 
- Hur upplever personalen på neonatalavdelningen på NÄL användandet av ett 

digitalt system som stöd för resursplaneringen? 

1.5 Teknisk bakgrund 
Applikationen som har utvecklats för neonatalavdelningen på NÄL har döpts till Neo. 
Det är en applikation som är skriven i programmeringsspråket C# och utvecklades av 
författarna under uppsatsens gång. En kravspecifikation upprättades efter samtal med 
personal på neonatalavdelningen för få fram de funktioner som ansågs vara viktiga. 
Funktionaliteten i Neo kräver ingen internettillgång, detta för att minska 
säkerhetsriskerna som till exempel intrång eller spridning av patientdata. All information 
i applikationen lagras i en lokal databas i användarens dator. Anledningen till att all data 
lagras lokalt är för att det finns en hel del personuppgifter som applikationen behandlar 
såsom namn och personnummer på barnet och mamman. När informationen är lagrad i 
användarens dator så skyddas den av operativsystemets inloggningssystem som kräver 
användarnamn och ett lösenord. Neo har inte integrerats med andra system eller 
programvaror på avdelningen utan är ett program som har all nödvändig funktionalitet 
inbyggt.  

1.5.1 Specifikationer 
Programmet är uppbyggt av två huvudsakliga delar som specificeras i Tabell 1. 

Namn Beskrivning 

Hantera Här kan 
avdelningspersonalen 
lägga till, ändra eller 
ta bort ett barn. Det är 
viktigt att 
informationen som 
matas in är korrekt 
för att få rätt 
uträkningar i 
programvaror. Därför 
finns möjligheten att 
ta bort eller ändra 
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informationen om ett 
barn för att minska 
risken för fel 
inmatningar.  

Statistik och notiser I statistikdelen kan 
personalen få 
information fem 
veckor framåt i tiden. 
Användaren får 
information om 
antalet: 

- Kallelser som 
ska planeras 
in 

- Tid per 
profession 
(Läkare, 
sjukgymnast 
och psykolog) 

- Information 
om vilka barn 
som har 
missats att 
planeras in för 
en viss 
efterkontroll. 

Tabell 1. Sammanställning och beskrivning av applikationens viktiga funktioner. 
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Figur 1. Startsidan för programmet. 

Figur 1 representerar applikationens startsida som är till för att ge användaren en 
överblick över hur arbetsbelastningen kommer att se ut inom den närmsta framtiden. 
Startsidan ger även möjlighet för användaren att komma åt applikationens olika 
funktioner på ett enkelt sätt. Användaren ska kunna få en överblick på hur det ser ut med 
planeringen inom de närmaste 35 dagarna. Användaren har även möjligheten att filtrera 
startsidans innehåll såsom antal minuter och antal kommande kallelser baserat på ett start- 
och ett slutdatum. I gränssnittets nedre del visas fyra rutor i olika färger som 
tillhandahåller statistik för att informera användaren om hur mycket och vilka resurser 
som behöver planeras in framöver. 

• Den blåa rutan visar för användaren hur många kallelser som behöver göras inom 
de närmaste 35 dagarna. När användaren trycker på texten dyker en ruta upp (se 
Figur 2) som visar vilka patienter som behöver få en tid för ett uppföljningsbesök. 

• Den röda rutan visar det sammanlagda antalet minuter som läkare, psykolog och 
sjukgymnast behöver bokas för. När användaren klickar på texten i rutan dyker en 
informationsruta upp som informerar om hur mycket tid som behöver bokas av 
respektive resurs. Med resurs menas i det här fallet läkare, psykolog och 
sjukgymnast. 

• Den gröna rutan visar hur många minuter sjukgymnasten behöver planeras in för 
uppföljningsbesöken. 

• Den gula rutan är till för att visa de patienter som behöver få en tid för ett 
uppföljningsbesök men ännu inte har blivit tilldelad tid för besöket. 
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Figur 2 visar hur många minuter som behöver planeras av varje resurs de kommande 35 
dagarna. 

 
Figur 2. Fönstret som visar antalet minuter som behövs av varje specialist. 

 

I Figur 3 visas vyn Hantera och det är genom denna vy som gör det möjligt för 
användaren att lägga till, redigera, ta bort, samt visa detaljerad information om patienter. 
Innehållet i vyn är dynamiskt och beroende av hur användaren filtrerar presenteras 
annorlunda information i vyn. Exempelvis går det att se en fullständig lista på alla 
patienter som har förts in i applikation när användaren trycker på Hantera. Men det är 
även den vyn som dyker upp när användaren skall se vilka kallelser som bör göras. Men 
då visas en filtrerad lista på de patienter som applikationen har räknat ut bör kallas om 35 
dagar. Vidare är det också samma vy som visas när användaren trycker på Notiser men 
innehållet har då anpassats efter de variabler som systemet har gjort beräkningar på. 

 
Figur 3. Vyn visar alla patienter som är inlagda i applikationens. 
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Figur 4 visar vyn Lägg till ett barn där användaren kan lägga till en patient i applikationen. 
Patienten kommer då att kunna följas upp och planeras in till korrekt datum för de olika 
uppföljningsbesöken. Fältet Status har en avgörande roll i applikationen. I det fältet 
markeras vilket uppföljningsbesök patienten behöver gå till härnäst och datumet är 
baserat på den planerade födseln.  

I fältet Status kan användaren välja bland: 

- 2 månaders kontroll 
- 5 - 6 månaders kontroll 
- 10 - 12 månaders kontroll 
- 18 - 20 månaders kontroll 
- 2 års kontroll 
- 5 års kontroll 
- Klar 

Statusfältet påverkar beräkningar av de olika läkartiderna, kallelser och notiserna. En 
ickefärdig kallelse som ligger utanför tidsspannet som väljs på startsidan kommer att 
hamna under fältet Notiser som går att se på Figur 1. 

 
Figur 4. Formuläret som används för att lägga till en patient i applikationen. 
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Fönstret Redigera visas i Figur 5 och är framförallt avsett till att användas när användaren 
behöver ändra patientens status. Men vyn är även ämnad för att användas om användaren 
av någon anledning behöver ändra information rörande patienten. Fältet Övriga 
kommenterar är till för att användaren skall kunna fylla i nödvändig information som har 
med patientens besök att göra.  

 
Figur 5. Formuläret som visar detaljerad information om en patient. I vyn kan 
användaren även redigera informationen.  
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Figur 6 visar funktionen Mer information som är ett fönster som visar detaljerad 
information om när de olika uppföljningsbesöken bör genomföras baserat på patientens 
planerade födelsedatum.  

 
Figur 6. Rutan visar när patienterna bör komma på uppföljningsbesök enligt de 
nationella riktlinjerna. 

1.6 Disposition 
Rapportens disposition följer strukturen nedan: 

Kapitel 1 Introduktion. 

Bakgrunden till valt ämne samt problemformulering, frågeställning och syfte med 
studien. Här presenteras även en beskrivning av den tekniska bakgrunden.  

Kapitel 2 Metod. 

Tillvägagångssätt för studien och val av forskningsmetod. Studiens valda metoder och 
teorier motiveras i detta kapitel. Kapitalet innehåller följande delar: 

- Datasamlingsmetoderna 
- Tillvägagångsättet för analysen 
- Etiska överväganden 
- Källkritik 
- Val av teori  
- Tillförlitlighet och överförbarhet 

Kapitel 3 Tidigare forskning. 

Avsnittet behandlar tidigare forskning som bedrivits inom området IT inom vården. Detta 
kapitel ligger till grund till analysen och diskussionen kring införande av IT i denna 
studie.  

Kapitel 4 Teori. 
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Avhandlar den teori som kommer att ligga till grund för utvärdering av 
användaracceptansen av applikationen. 

Kapitel 5 Empiri 

Studiens insamlade data kommer att presenteras strukturerat efter återkommande ämnen 
i de olika datainsamlingstillfällen som genomfördes.  

Kapitel 6 Analys 

Respondenternas svar kommer att analyseras utifrån den valda teorin och tidigare 
forskningen.  

Kapitel 7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det resultatet som studien kom fram till. Diskussionen kretsar 
runt studiens resultat och de faktorerna som ledde fram till det.  

Kapitel 8 Slutsats 

Här presenteras de slutsatser som går att dra från studien.  

11 

 



 

2 Metod 
Följande avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt och undersökningsansats. Avsnittet 
redogör även för de metoder som använts vid insamling av data. Sedermera beskrivs även 
tillvägagångssättet för analysen av det insamlade data som ligger till grund för studiens 
resultat. Det redogörs även för studiens etiska överväganden samt källkritik i urvalet av 
respondenter. Slutligen redogörs valet av teori samt studiens tillförlitlighet och 
överförbarhet. 

2.1 Undersökningsansats 
Studien genomfördes som en fallstudie vilket enligt Denscombe (2016) är lämpligt för 
småskaliga undersökningar som denna. Det är även en ansats som enligt Bell (2016) 
möjliggör för en studie att gå in på djupet och undersöka ett fenomen i dess naturliga 
kontext och har på så sätt varit lämplig för att identifiera hur införandeprocessen av en 
digital artefakt påverkar en sjukhusavdelning.  

I förhållande till problemet genomfördes studien med hjälp av kvalitativa 
datainsamlingsmetoder. Kvalitativa metoder är enligt Backman (2008) till för att förstå 
hur individen tolkar och formar sin egen verklighet. De kvalitativa metoderna som 
användes i studien tog sig an formen av intervjuer och fokusgrupper som bidrog till att få 
en djupare förståelse för hur personalen på neonatalavdelningen på NÄL upplever att 
införandet av en digital artefakt påverkar deras arbete.  

2.2 Datainsamling 
Följande avsnitt behandlar de tillvägagångssätt som lades till grund för studiens resultat. 

2.2.1 Intervjuer 
För att samla in data utfördes inledningsvis semistrukturerade intervjuer med personalen 
på neonatalavdelningen på NÄL. Inför intervjuerna hade ett intervjuschema tagits fram 
men det gavs även utrymme för flexibilitet i ordningen frågorna ställdes vilket gav 
utrymme för respondenten att uttrycka sig fritt kring varje fråga vilket rekommenderas av 
Denscombe (2016). Det möjliggjorde även för följdfrågor baserade på respondenternas 
svar. Intervjuerna tog sig sedermera an en mer ostrukturerad ansats vilket enligt Kvale 
(1997) är vanligt allteftersom mer kunskap om problemområdet och respondenternas 
upplevelser kommer till intervjuarens kännedom. Intervjuerna kom att ligga till grund för 
att analysera hur personalen på neonatalavdelningen på NÄL upplevde 
resursplaneringsprocessen före och efter införandet av en digital artefakt. 

2.2.2 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en liten grupp människor som samlas under ett tillfälle där de diskuterar 
upplevelser, uppfattningar och idéer. Tillfället arrangeras i syfte att undersöka ett speciellt 
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ämnesområde ur personernas perspektiv. I ett sådant tillfälle ska forskarna försöka hitta 
gemensamma uppfattningar kring ämnet som studeras. Syftet med det är att få gruppen 
att interagera med varandra och diskutera ämnet gemensamt. Denna interaktion ger 
forskaren förståelse för resonemangen bakom synpunkterna som uttrycks av personerna 
i gruppen. Till exempel så kan det visa sig att personerna håller med varandra vilket kan 
leda till en gemensam synpunkt. Emellertid kan det även hända att perserna inte håller 
med varandra, vilket bidrar med mer förståelse för skillnaderna i gruppen och 
ämnesområdet (Denscombe, 2016).  

Enligt Bell och Waters (2016) är det viktigt att tänka på sammanställningen av 
fokusgruppen. Ålder, kön och etnisk bakgrund är viktigt att tänka på då det kan uppstå 
problem om en viss grupp inte är representerad i fokusgruppen. 

För att utvärdera användarnas acceptans anordnades det två tillfällen för att informera och 
utbilda de framtida användarna i hur systemet fungerade. Vid det första tillfället hade 
författarna tagit skärmdumpar på applikationens olika vyer. Dessa visades upp och 
diskuterades tillsammans med respondenterna för att belysa systemets struktur och 
funktioner. Respondenterna kom med synpunkter på applikationen som författarna sedan 
ändrade på för att applikationen skulle bidra med så mycket nytta som möjligt för 
respondenterna. Vid det andra tillfället demonstrerades systemet på en dator och 
respondenterna fick testa att använda systemet för att kunna få en överblick om hur 
applikationen faktiskt var att arbeta med. Ur dessa tillfällen uppstod det nya 
anpassningskrav för att applikationen skulle upplevas som användbar av personalen på 
neonatalavdelningen på NÄL. Alla personer som arbetar med resursplanering ingick i 
fokusgrupptillfällen som arrangerades. En överläkare som arbetar nära resursplaneraren 
var också en del av fokusgruppen.  

2.2.3 Urval 

Studiens respondenter har valts ut av uppdragsgivaren vilket bidrar till att ett subjektivt 
urval har gjorts av uppdragsgivaren. Det innebär enligt Denscombe (2016) att 
respondenterna har handplockats efter deras relevans för studien och deras kunskap om 
fallet i fråga. Urvalet av respondenter har bidragit till att studien har utförts på en 
totalpopulation vilket innebär att alla som har varit en del av resursplaneringsprocessen 
har blivit intervjuade. Enligt Denscombe (2016) är population alla personer, händelser 
eller saker som ingår i en arbetsprocess. Respondenterna kommer även att intervjuas före 
införandet och efter införandet vilket medför att antalet intervjuer kommer att vara 
tillräckligt för att kunna dra en slutsats. Vidare efterfrågades kontaktuppgifter till 
respondenter som ansvarar över resursplanering på andra neonatalavdelningar i Västra 
Götalandsregionen. Detta för att jämföra hur resursplaneringen går till på de andra 
sjukhusen i regionen och undersöka om deras upplevelser rörande resursplaneringen 
liknar upplevelserna på NÄL.  
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2.2.4 Respondenter  

Studiens datainsamling baserades på flera intervju- och fokusgruppstillfällen där fyra 
respondenter deltog i de olika tillfällen. Respondenterna presenteras nedan.   

Respondent 1 (R1): Överläkare. 

Respondent 2 (R2): Verksamhetschefssekreterare och nuvarande resursplanerare. 

Respondent 3 (R3): Medicinsk sekreterare och efterträdande resursplanerare. 

Respondent 4 (R4): Sjuksköterska med uppgift att planera kallelser. 

2.2.5 Intervjuguider  

Frågorna i bilaga 1 användes som intervjuguide i en semistrukturerad gruppintervju som 
pågick i cirka 45 minuter. Syftet med intervjutillfället var att belysa hur 
resursplaneringsprocessen går till innan implementeringen av applikationen Neo. 
Frågorna som användes under intervjun ställdes i en i slumpmässig ordning. 
Diskussionens riktning ledde till den ordningen som frågorna ställdes i.  

Frågorna i bilaga 1 användes även i en intervju med Östra Sjukhuset i Göteborg där R4 
intervjuades i 30 minuter. Syftet med datainsamlingen från Östra Sjukhuset i Göteborg 
var för att kunna se om personalen i Göteborg upplevde samma problem med 
resursplaneringsprocessen som på NÄL. Intervjun gav även förståelse kring personalens 
inställning gentemot förändring och digitalisering av verksamheten. Författarna fick även 
en bättre bild om hur planeringen kan skilja sig mellan sjukhusen i regionen.  

Vid utvärderingen av applikationen Neo arrangerades det ett intervjutillfälle där R2 och 
R3 bjöds in för att diskutera deras upplevelser av applikationen. Tillfället pågick i 30 
minuter och respondenterna fick diskutera frågorna i bilaga 2.  

Kommunikationen kring tid och plats för de olika tillfällen skedde mellan författarna och 
sekreteraren. Sekreteraren hjälpte i sin tur med att hitta en passande tid och plats för de 
andra respondenterna. De olika tillfällen inleddes alltid av författarna med en 
kortbeskrivning kring syftet med tillfället och frågorna som kommer att användes. Under 
de olika tillfällens gång säkerställde författarna att alla respondenter fick delta i 
diskussionen innan man gick vidare till nästa fråga. Detta säkerställdes genom att till 
exempel författarna oftast frågade respondenterna i slutet av varje diskussion om de har 
mer att tillägga.  

2.3 Analysmetod 
Det data som samlas in genom intervjuerna och fokusgrupptillfällen transkriberades i de 
fall som inspelning varit tillåten av respondenterna för att sedan analyseras och 
kategoriseras. Detta gjordes via de fem stegen av analys som presenteras av Denscombe 
(2016). Det första steget innefattar iordningställande av data som i studiens fall innebär 
transkribering av intervjuer. Det andra steget innefattar inledande utforskning av data 
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vilket för studien innebär att leta efter återkommande teman i intervjuerna. Det tredje 
steget innefattar analys av data där intervjuerna kommer att kodas och delas in i kategorier 
baserade på de variabler som återfinns i teori som studien är uppbyggd på. Det fjärde 
steget är framställning och presentation av data som för studien innebär att tolka data och 
presentera den i rapporten för att sedan i det sista steget validera data som i studiens fall 
innebär att kontrollera med studiens respondenter att tolkningen av respondenternas svar 
stämmer överens med vad respondenterna avsåg att förmedla. 

2.4 Etiska överväganden 
Enligt Denscombe (2016) finns det fyra forskningsetiska huvudprinciper. Dessa principer 
utvecklades utifrån den medicinska forskningen och etablerades som ett svar på de etiska 
brotten som begicks i forskningens namn vid andra världskriget. De fyra 
huvudprinciperna är: 

- Deltagarens intressen ska skyddas 
Det viktigt att respondenterna som deltar i projektet inte skadas av att de delar 
med sig av informationen till forskningen (Denscombe, 2016; Holme & Solvang, 
1991). Därför kommer respondenterna att få frågan om de önskar vara anonyma i 
studien. Denscombe (2016) nämner att respondenterna ska kunna ha nytta av 
forskningsresultatet. Det innebär inte att alla respondenter måste ha en personlig 
fördel, utan helheten får en vinning utav forskningsresultatet.  

- Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke 
Enligt Denscombe (2016) och Bell (2006) ska alla som förväntas delta i ett 
forskningsprojekt ha tillräckligt med information om projektet så att den personen 
ska kunna göra en förnuftig bedömning. Ett samtycke bör vara skriftligt för att 
skydda forskarna från eventuella anklagelser. En första kontakt med 
respondenterna kommer att tas genom mejl där hela projektet förklaras. Forskarna 
kommer att presentera sig själva, projektet och syftet med det. Ett samarbete 
kommer att påbörjas efter ett klartecken från respondenterna.  

- Forskare ska jobba på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till 
undersökningen 
Det krävs transparens mellan forskare och respondenter i projektet. Forskarna ska 
vara tydliga med syftet med forskningen och typen av data som kommer att samlas 
in (Denscombe, 2016; Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). Respondenterna 
ska vara väl medvetna om utvecklingen av projektet (Denscombe, 2016). Av den 
anledningen har forksarna och respondenterna ständig kontakt genom mejl.  
Ärlighet en viktig del i denna princip, inte bara gentemot respondenterna men 
även mellan forskana som ingår i projektet. All kontakt mellan respondenter och 
forskare kommer att ske via mejl. Forskargruppen i sin tur ansvarar för att 
vidarebefordra allt material mellan varandra. Forskargruppen kommer att dela en 
gemensam molntjänst där allt material som ingår i projektet kommer att finnas i.  

- Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen 

15 

 



 

Forskare bör hålla sig inom lagens ramar genom att undvika känsliga ämnen som 
datainsamlingsmetoderna och analyserna bjuder till att bryta mot lagen. Det är 
även viktigt att vidta rimliga åtgärder för att skydda data som samlas in i samband 
med forskningen. Därför kommer forskarna i samråd med överläkare på 
neonatalavdelningen skriva under ett tystnadspliktsavtal för att ingen explicit 
patientinformation kommer att synliggöras för obehöriga. 

2.5 Källkritik 
Källorna som kommer att ligga till grund för empirin är respondenter från 
neonatalavdelningen på NÄL. Då respondenterna arbetar på avdelningen och direkt 
påverkas av situationen i dagsläget samt kommer att påverkas av förändringen i framtiden 
går det att anse att respondenterna är en tillförlitlig källa till information för studien. 
Däremot har urvalet av respondenter gjorts av uppdragsgivaren vilket medför att det finns 
en risk att respondenternas svar kan vara färgade av uppdragsgivarens åsikt. Detta är 
något att ha i åtanke under insamlingen av rådata. 

Enligt Ejvegård (2003) och Williams et al. (2004) bör ett forskningsprojekt ha ett 
färskhetskrav. Ejvegård (2003) berättar att nyare källor vanligtvis har mer fakta och nyare 
iakttagelser än äldre, utan att det tappar det viktiga, tidigare fakta. Därför har fakta runt 
referensramverket valts från och med år 2000 och uppåt. Fakta runt de nationella 
riktlinjerna har begränsats till år 2015 och uppåt. Eftersom att riktlinjerna skilde sig 
tidigare, så har den avgränsningen gjorts. Neonatalavdelningen på NÄL använder sig av 
riktlinjer som togs fram år 2015, därför blir de äldre riktlinjerna irrelevanta för studien.  

2.6 Val av teori 
För att hitta den litteratur som ligger till grund för studien har författarna genom ett 
kvalitativt angreppssätt genomfört en litteraturgranskning rörande teorin och det tidigare 
forskningsområdet. Olika sökordskombinationer har gjorts i olika databaser, 
sökordskombinationerna och databaserna som användes presenteras i Tabell 2. 
Sökningarna har gjorts i databaser som har varit tillgängliga via biblioteket vid Högskolan 
Väst samt Google Scholar. 

Sökord Antal 
träffar 

Databas 

healthcare AND scheduling 2788 Emerald 
Insight 

scheduling system AND healthcare 30 Emerald 
Insight 

healthcare information technology AND scheduling 93 Science 
Direct 

scheduling system AND healthcare 93 Science 
Direct 
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technology acceptance model health 1060000 Google 
Scholar 

healthcare information systems AND sweden 1210 Google 
Scholar 

information technology AND healthcare 207 Emerald 
Insight 

clinical system 16071 Emerald 
Insight 

administrative information systems AND healthcare 25 ABI 
Inform 

rational technology acceptance model 11100000 Google 
Scholar 

venkatesh tam-2 1360 Google 
Scholar 

Tabell 2. Sökorden och databaserna som användes. 

Teorin som har valts är Technology Acceptance Model (TAM). TAM är en teori som 
kartlägger individers beteende vid användning av digitala artefakter. Teorin har valt 
utefter att har visat sig vara en beprövad teori om utvärdering av digitala artefakter. 
Modellen har funnits i många år vilket har lett till att mycket forskning har bedrivits med 
hjälp av den, detta är något som ger modellen en bättre trovärdighet och tillförlitlighet. 
Det har även bedrivits mycket forskning kring IT inom vården, där har TAM utmärkt sig 
utifrån resterande modeller för kartläggning av användarnas acceptans. Modellen har 
även genomgått en del uppgraderingar vilket kan innebära att modellen inte är utdaterad. 
Allteftersom vetenskapliga publikationer har lästs har fler artiklar hittats genom 
artiklarnas referenslistor via en så kallad kedjesökning. 

2.7 Tillförlitlighet och överförbarhet 
En kvalitativ studie av detta slag skiljer sig enligt Denscombe (2016) från studier av mer 
kvantitativ karaktär då de inte är upprepningsbara i samma utsträckning. Till exempel så 
har man inte samma möjligheter till att upprepa en forskning på samma sätt som 
naturvetenskapsmännen har möjligheten att upprepa ett experiment (Denscombe, 2016; 
Andersen, 1994). Detta eftersom att i praktiken är det omöjligt att återskapa en social 
inramning. Enligt Andersen (1994) är en kvalitativ metod en sammanställning av 
kvaliteter och egenskaper som bildar en unik kombination. Av den anledningen kan 
kvalitativa metoder inte mätas och vägas på samma sätt. Saker och ting förändras med 
tiden vilket leder till chansen till att hitta rätt människor i rätt social inramning är minimal 
(Denscombe, 2016).  

Eftersom att det inte går att återskapa en kvalitativ studie i minsta lilla detalj så övergår 
frågan om tillförlitlighet om hur slutsatsen kommer se ut om en annan forskare utför en 
liknande studie (Denscombe, 2016). Därför kommer forskningsgruppen att noggrant 
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redogöra för studiens tillvägagångssätt i metodavsnittet. Detta bidrar till studiens 
tillförlitlighet genom att läsaren kan få en förståelse över de metoder som har använts och 
sedermera bidragit till studiens resultat. Detta kommer att leda till att det är möjligt att 
granska forskningsprocessen (Denscombe, 2016).  

Fallstudier har enligt Bell (2006) mottagit kritik för att inte vara generaliserbara då studien 
utförs i en särskild kontext som möjligtvis inte är någon annan lik. Istället föreslår Bell 
(2006) att det snarare bör läggas större vikt vid hur andra forskare kan relatera till studien 
genom att förstå de val som har gjorts i studiens kontext. Genom att redogöra för studiens 
tillvägagångssätt bidrar det till att läsaren kan bedöma studiens överförbarhet som innebär 
huruvida studiens fynd går att tillämpa i andra fall. Då studien är inriktad på ett specifikt 
fall går det enligt Denscombe (2016) inte att säkerställa att resultatet hade blivit detsamma 
i en annan kontext.  
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3 Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer att beröra tidigare forskning om införande av IT inom hälso- 
och sjukvården. 

3.1 IT inom hälso- och sjukvården 
I takt med att samhället digitaliseras är även vården en sektor som har sett hur IT kan 
effektivisera och förbättra arbetsprocesser (Agha, 2014; Bernstein, McCreless & Côté, 
2007; Berta, Seghieri & Vittadini, 2013; Reardon & Davidson, 2007). Efter införandet av 
IT inom hälso- och sjukvården har det visat sig att vårdkvalitén kan öka. Detta genom att 
stödet av IT exempelvis kan bidra till ökad kommunikation mellan sjukhusets olika 
avdelningar beroende av vad för typ av system som införts eller genom att det är 
lättillgängligt för läkaren att se vad för medicin som patienten får utskriven (Bardhan & 
Thouin, 2012).  

För att införandet av IT inom vården skall anses lyckat skriver Ludwick och Doucette 
(2008) och Rahimi, Vimarlund och Timpka (2009) att beslutet att införa ett system måste 
stödjas av chefer. Att tilldela ansvaret över införandeprojektet till en läkare har enligt 
Ludwick och Doucette (2008) också visat sig vara effektivt för att uppnå ett lyckat 
införande. Detta eftersom att det är gruppen som är den övervägande faktorn för att 
införandet skall anses vara lyckat då det i de flesta fall är de som har störst förståelse hur 
arbetsprocessen går till i nuläget och hur den kommer att ändras på grund av införandet 
av ett IT-system (Ludwick & Doucette, 2008). 

Enligt Rahimi, Vimarlund och Timpka (2009) är det en rad olika faktorer som är 
avgörande vid införandet av IT inom vården. Att klargöra de långsiktiga- och de 
kortsiktiga målen med införandet är viktigt. Insikten om att arbetsprocesser måste 
omformas för att kunna optimera resultatet av användningen av systemet är även det 
viktigt. Att låta användarna få en övergångsperiod från det gamla arbetssättet till det nya 
är också viktigt för att användarna skall få en förståelse för hur systemet kommer att 
påverka deras arbetsuppgifter. Systemet bör även vara kompatibelt med den hårdvara och 
mjukvara som redan finns inom verksamheten. En vårdverksamhet kan enbart dra nytta 
av ett system om det tillgodogörs av personalen. Därför är det viktigt att personalen 
erbjuds utbildningstillfällen för att lära sig att använda systemet på ett för verksamheten 
effektivt sätt. 

3.1.1 Kliniska- och administrativa system 
De system som används för att vara till stöd för att behandla patienter kallas för kliniska 
system och innefattar exempelvis telemedicinska system, elektroniska journalsystem, 
informationssystem för laboratorier och kliniska beslutsstödsystem (Bardhan & Thouin, 
2012; Sun & Qu, 2015). Det är även möjligt att dela in de kliniska IT-systemen i interna- 
och externa kliniska system. Externa kliniska system kan innebära system som hämtar 
data från en extern enhet så som resultat ifrån ett laboratorium eller riktlinjer och 
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information för att informera och utbilda vårdpersonal (Connel & Young, 2007). De 
interna systemen behandlar ofta patientinformation som exempelvis elektroniska 
journalsystem. Dessa system kan vara till stöd för läkare genom att tillgängliggöra 
patientinformationen och läkarnoteringar elektroniskt istället för på ett pappersark och 
kan på så vis bidra till att ge en överskådlig bild av patientens hälsa över tid (Connell & 
Young, 2007). 

Det kan också möjliggöra för bättre kommunikation mellan olika avdelningar på ett 
sjukhus och bidra till att patienten får relevant behandling och minska risken för att prover 
tas i onödan. Det kan även kliniska beslutsstödsystem vara till hjälp genom att exempelvis 
påminna läkaren om att inte genomföra ett test som redan har gjorts genom att notifiera 
läkaren om det tidigare testresultatet (Agha, 2014).  

System som inte direkt innefattar patientvård brukar benämnas som administrativa 
system. Likt de kliniska systemen så har Connell och Young (2007) delat in de 
administrativa systemen i interna och externa administrativa system. De interna 
administrativa systemen innefattar såväl schemaläggningssystem och lönesystem som 
personalhanteringssystem (Bardhan & Thouin, 2012; Connell och Young, 2007). De 
externa administrativa systemen är system som exempelvis behandlar nationell statistik 
eller administrativa riktlinjer. Det har visat sig att många sjukhus tenderar att införa 
administrativa system snarare än kliniska system (Connell & Young, 2007). 

3.1.2 Nackdelar 
Huruvida införandet av IT inom hälso- och sjukvården generellt bidrar till ökad 
effektivitet och kvalitet har tidigare forskning inte enats om. Det finns forskning som 
tyder på att införandet av IT inom vården inte visar på någon förhöjd effektivitet eller 
kvalitet inom vården (Agha, 2014; Spaulding et.al., 2012). Det finns även forskning som 
tyder på att införandet av både kliniska- och administrativa system kan höja vårdkvalitén 
och effektiviteten men kommer till ett högt pris och det är många rättsliga, tekniska och 
kulturella hinder som gör införandet till en komplex process (Bardhan & Thouin, 2012). 

Det har i tidigare forskning visat sig att införandet av IT inom vården inte alltid möter de 
förväntningarna som ställs från ledningen och personalen (Rahimi, Vimarlund & Timpka, 
2009). Vid införandet av IT på både sjukhus och vårdcentraler har användarna en 
upplevelse om att systemet kommer att bidra med en heltäckande översikt över 
patienternas vårdbehov. Detta är dock en komplex uppgift då det innebär att systemet 
måste integreras med åtskilliga andra system för att kunna visa upp korrekt information 
om patienten (Rahimi, Vimarlund & Timpka, 2009). 

3.1.3 Fördelar 

Emellertid kommer inte själva införandet av ett IT-system inom vården att effektivisera 
vårdprocesserna. IT-systemet skall snarare ses som ett verktyg för att kunna optimera 
hälso- och sjukvårdens arbetsprocesser (Rahimi, Vimarlund & Timpka, 2009), såväl 
kliniska- som administrativa processer. 
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Det har legat en större vikt vid införandet av administrativa system än kliniska system. 
Detta har i vissa fall bidragit till att en del kliniska system som är integrerade med ett 
administrativt system inte har kunnat införas förrän det administrativa systemet har blivit 
infört. Detta har lett till en fördröjning av det operationella arbetet (Connell & Young, 
2007). 

Införandet av IT inom hälso- och sjukvården har visat sig bidra till högre patientsäkerhet 
och effektivisering av både läkaradministration och personalhantering (Ludwick och 
Doucette, 2008). Schemaläggningssystem för läkare har visat sig bidra till effektivare 
resursplanering då det möjliggör för en tydligare överblick över personalens arbetstider 
(Bardhan & Thouin, 2012; Dos Santos & Eriksson, 2012). Detta kan bidra till en ökad 
vårdkvalité. Hög vårdkvalité kan innebära att det finns tider och resurser för patienterna. 
Detta är något som enligt Dos Santos och Eriksson (2012) kan bidra med en tydligare 
överblick över resurserna. 
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4 Teori 
Följande avsnitt kommer att behandla den teoretiska modell för användaracceptans 
som ligger till grund för studiens analysavsnitt. 

4.1 Technology Acceptance Model 
Technology Acceptance Model (TAM) framställdes av Davis (1986) för att identifiera 
alla aspekter som skall betraktas för att utvärdera användarnas acceptans av en digital 
artefakt. TAM antogs från en annan känd teori som kallas för Theory of Reasoned Action 
(TRA) vilken kommer från socialpsykologin och går ut på att förklara individens 
beteende genom individens avsikter. Teorin har visat sig vara användbar för att förstå en 
rik flora av beteenden såsom röstning, motion och kondomanvändning (Holden och 
Karsh, 2010). Medan TRA är utvecklat för att kartlägga allmänna människobeteenden är 
TAM utvecklat för att kartlägga individernas beteende vid användningen av en digital 
artefakt (Rauniar et al., 2014). 

I den stora mängden forskning kring teknologisk acceptans används det flera olika teorier. 
Exempel på dessa teorier är Theory of Planned Behavior (TPB), IS Continuance Model 
(CM), Multi Attribute Utility Theory (MAUT) och Unified theory of acceptance and use 
of technology (UTAUT). Teorin som utmärker sig mest bland de olika acceptansteorierna 
är TAM som anses vara den mest inflytelserika och mest använda teori för att beskriva 
en individs acceptans av digitala artefakter (Lee, Kozar & Larsen, 2003). Teorin 
förutsätter att individens acceptans avgörs av två stora variabler: 

• Upplevd användbarhet (Perceived Usefulness, förkortat PU) 
• Upplevd användarvänlighet (Perceived Ease of Use, förkortat PEOU) 

Den ökade användningen av IT i vården har lett till ett ökat intresse för hur slutanvändaren 
upplever IT-systemen. Detta har ökat vikten av användningen av teorier som förutspår 
och förklarar användning och acceptans inom IT i vården. Mycket forskning runt IT inom 
vården har använt sig utav TAM. Enligt Holden och Karsh (2010) är det med TAM 
möjligt att förutspå en väsentlig nivå av slutanvändarens användning och acceptans av IT 
inom hälso- och sjukvården (Holden och Karsh, 2010). 

4.1.1 TAM2 
TAM har genomgått många uppdateringar sedan den utvecklades. Venkatesh och Davis 
(2000) utökade TAM, utökningen resulterade i TAM-2. Ett exempel på en uppdatering i 
TAM-2 är borttagningen av variabeln Attitude (ATT). ATT innebar individens 
utvärdering av en uppgift, exempelvis bra eller dåligt, skadlig eller förmånlig, eller trevlig 
kontra obehaglig. Tidigare förmedlade ATT påverkan av PU och PEOU. 

I TAM-2 adderades två nya processkategorier, den ena kategorin är sociala processer 
och innehåller följande attribut:  
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• Subjektiv norm – som går ut på att fånga upp den sociala påverkan av kolleger 
och chefer till att påverka slutanvändaren till att positivt värdera och acceptera IT 
(Holden och Karsh, 2010). 

• Frivillighet – Enligt Wu et al. (2008) definieras frivillighet till en upplevelse på 
initiativ av användaren snarare än en upplevelse som är påtvingad vid 
användandet av ett informationssystem. 

• Image – Attributet image beskriver när en viss användare utför en viss handling i 
syfte att förbättra sin sociala status bland sin grupp (Venkatesh & Davis, 2000). 

• Erfarenhet - Subjektiv norm har en stor påverkan på användarnas åsikt gentemot 
ett system. Deras kunskaper och övertygelser baseras på andras åsikter. Detta är 
ett mönster som Hartwick och Barki (1994) har observerat, speciellt i början av 
införandet. Efter tre månaders tid börjar användarna basera sina åsikter, kunskaper 
och övertygelser på sina egna erfarenheter (Venkatesh & Davis, 2000). 

Relationerna mellan de fyra attributen och användarna är enligt Wu et al. (2008) viktiga 
faktorer i alla system. Den andra processkategorin som presenterades i TAM-2 är 
kognitiva processer och innehåller följande attribut: 

• Arbetsrelevans - Arbetsrelevans definierar den individuella uppfattningen om 
hur väl ett system är ett stöd för en persons arbetsuppgifter. Poängen med 
attributet är att utvärdera vilka delar ett system täcker i en verksamhet (Venkatesh 
& Davis, 2000). Venkatesh och Davis (2000) ser arbetsrelevans som en kognitiv 
bedömning som har en direkt påverkan på den upplevda användbarheten. 

• Resultatkvalitet - Enligt Venkatesh och Davis (2000) räcker det inte med att veta 
arbetsrelevansen. Det är också viktigt att veta hur väl systemet utför de olika 
delarna som förekommer i arbetsrelevans. Ur tidigare erfarenheter har det bevisats 
att det finns ett samband mellan upplevd resultatkvalitet och upplevd 
arbetsrelevans (Davis, Bagozzi & Warshaw 1992). 

• Resultatets bevisbarhet - Även effektiva system kan misslyckas med att 
tillfredsställa användare. Om användare upplever att systemet inte bidrar med 
något positivt för de i arbetet så kommer systemets användaracceptans inte 
uppnås. Därför nämns attributen resultatets bevisbarhet i TAM-2 där Moore och 
Benbasat (1991) definierar det som hur användning av en innovation har en 
inverkan på resultat. 

• Upplevd användbarhet - Attributen upplevd användbarhet går ut på att mäta i 
vilken utsträckning en användare tror att ett system kommer att förbättra hens 
arbetsprestation (Venkatesh & Davis, 2000). 

• Upplevd användarvänlighet - Mäter ansträngningsgraden en användare tror att 
den kommer behöva lägga vid användning av ett system (Venkatesh & Davis, 
2000). 

23 

 



 

4.1.2 Kritik mot TAM 
Modellen TAM har inte undgått kritik. En del av kritiken har riktats mot det rationalistiska 
tillvägagångssättet som har varit dominerande inom forskning om acceptans av teknologi. 
Metoder så som TAM, TRA, TPB, UTAUT m.fl. förutsätter att avsikten att använda 
teknologi orsakas ur ett rationellt resonemang. Enligt Buettner (2015) har det tillkommit 
en stor del kritik mot rationell konceptualisering inom forskningssamhället. 
Riskanalysforskning har kommit fram till att människor kan agera baserat på instinktiv 
och intuitiva reaktioner. Buettner (2015) nämner att forskning inom beslutsvetenskap från 
kliniska, fysiologiska och andra fält inom psykologi har kommit fram till att emotionella 
tillståndet har en stor påverkan i beslutssituationer, kognitiva bedömningar och kalkyler 
har en mindre betydelse i dessa situationer. Alltså, människor är inte alltid rationella 
menar Buettner (2015). Därför kan dessa metoder vara oanvändbara i en del situationer.   

Enligt Vogelsang et al. (2013) har TAM använts mycket i kvantitativ forskning. 
Kvantitativ forskning ses vara mer lämpliga för att pröva teorier och inte utveckla nya 
teorier. Vogelsang et al. (2013) menar att kvalitativ forskning öppnar för mer utrymme 
för tolkning som kvantitativ inte gör. Nyligen uttryckte Venkatesh et al. (2013), som är 
framträdande för kvantitativ TAM-forskning, en önskan om mer blandade 
forskningsmetoder i forskning kring användaracceptans.Detta är något som bör prövas 
mer i forskningen kring användaracceptans menar Vogelsang et al. (2013) då de tror att 
detta kan leda till mer noggranna slutsatser. Vogelsang et al. (2013) kan olika faktorer 
runt användaracceptans förändras. Dessa faktorer behöver analyseras djupet, detta är 
något som inte kan göras med kvantitativansats.   
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5 Resultat 
Följande avsnitt kommer att redogöra för den data som samlats in genom de olika 
intervjuerna som har genomförts. Datainsamlingen inleddes med intervjuer med 
personalen på neonatalavdelningen på NÄL för att forskarna skulle få en grundläggande 
förståelse för problemet för att kunna bedriva studien.  

5.1 Resursplanering före införandet av Neo 
Eftersom att schemaläggningen av läkare görs kvartalsvis så behöver det alltid allokeras 
tid för barnens efterkontroller. Detta innebär att det alltid ska finnas uträkningar på hur 
mycket tid som behöver avsättas den kommande tiden. Dessa uträkningar görs inte i 
nuläget berättar R2. Sådana uträkningar gjordes tidigare när R2 jobbade på heltid. 
Anledningen till att dessa uträkningar inte längre finns är för att det är en tidskrävande 
process som inte hinns med.  

I nuläget görs det en uppskattning på hur mycket tid som ska allokeras, berättar R2. Den 
uppskattningen är åtta patienter per vecka. Problemet med den uppskattningen är att det 
blir ojämnt från vecka till vecka. R1 och R2 berättar att den ojämna tidfördelningen leder 
i vissa fall till att man inte har tid för patienter ena veckan men finns gott om tid i en 
annan vecka. R1 berättar att ”Ibland kan det vara så att vi har gott om folk en vecka då 
kan det plötsligt bli väldigt mycket mottagning den veckan för då har vi tider”. Detta 
innebär att vissa patienter inte får tid vid det tillfälle de är tilltänkta att gå på. Men det 
innebär även att ibland att man har allokerat resurser till besök som inte kommer att 
genomföras. R1 instämmer och lägger till att det saknas översikt. R1 berättar att det 
önskas en tydligare översikt för att kunna styra mer månadsvis om hur tiderna ska 
planeras.  

R2 upplevde att den delen av processen som tog mest tid var att identifiera vilka barn som 
skulle bokas till vilken kontroll. I den processen ingår att identifiera vilka efterkontroller 
patienten har varit på. R2 berättar ”Men just det här att liksom, vilken status har det här 
barnet just nu och när ska det in nästa gång? Det är ju det som man behöver ha 
lättilgängligt. Istället för att bara sitta och bläddra i pärmarna.”. Det är just bristen på 
översikt som bidrar till sökandet och gör att processen är tidskrävande berättar både R1 
och R2. R1 tillade att själva letandet även kan vara ett orosmoment vid resursplaneringen 
då det finns en rädsla för att en patient skall ha missats. Vidare tillägger R1 ”För så kan 
det ju vara att du har suttit och bläddrat och tänkt att hoppas att jag inte har missat ett 
papper eller dubbel bläddrat eller något sådant.”. 

Vidare beskrev R2 att det även var tidskrävande att sitta och räkna ut med hjälp av en 
kalender när uppföljningsbesöken skulle göras och vilka barn som behöver komma på 
vilket besök. Vidare nämner R2 att ”Det är åtskilliga, inte timmar, utan dagar som man 
sparar på det här med ett digitalt system”.  
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5.2 Resursplanering på Östra Sjukhuset i Göteborg 
Respondenterna på NÄL hänvisade forskarna till kontakt med fler möjliga respondenter 
som har som arbetsuppgift att planera in resurser vid uppföljningsbesöken. Dessa 
respondenter arbetar på andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. Detta medförde att 
intervjutillfälle arrangerades med R4 på Östra Sjukhuset i Göteborg som arbetar med att 
planera in resurser för neonatalmottagningen där. Samma frågor ställdes till respondenten 
i Göteborg som ställdes till respondenterna på NÄL för att få en förståelse om hur 
resursplaneringen gick till i dagsläget.  

Respondenten berättade att hen vanligtvis allokerade ungefär en till två dagar i månaden 
för att planera in uppföljningsbesöken. Men hen tillägger att resursplaneringen oftast sker 
när det finns tid över på dagen och ägnar i de flesta fall inte en hel dag i stöten för att 
planera besöken. I och med att hen har jobbat länge med den arbetsuppgiften så känner 
hen till barnen och deras status. Därför blir det lättare för hen att veta vilka barn som 
behöver kallas in härnäst. Vidare berättar hen att det är stor skillnad i antal patienter som 
besöker mottagningarna i Västra Götalandsregionen. På Östra Sjukhuset uppskattade hen 
att det är runt 450 patienter som är inskrivna i systemet för att bli inplanerade för 
kommande kallelser till ett uppföljningsbesök. Bland patienterna i Göteborg behandlas 
inte enbart de barn som är extremt för tidigt födda utan även barn som har varit svårt sjuka 
vid födseln.  

När frågan om hur resursplaneringsprocessen gick till innan 2015 då de nationella 
riktlinjerna trädde i kraft svarade hen att processen inte har ändrats avsevärt. Sedan 2013 
har de haft uppföljningsbesök vid två- och fem och ett halvt års ålder berättar R4. De har 
inte jämfört sin resursplaneringsprocess med andra sjukhus i regionen då de har upplevt 
att resursplaneringsprocessen har fungerat tillfredställande. I övrigt ansåg R4 att de 
nationella riktlinjerna var bra då de ger en strukturerad uppföljningsrutin. 

Det visade sig att det var skillnad på vid vilka tillfällen en sjukgymnast bokades mellan 
neonatalavdelningarna på Östra Sjukhuset och andra mottagningar i regionen. På Östra 
Sjukhuset frångås de nationella riktlinjerna och en sjukgymnast bokas enbart om det anses 
vara behov av det. Vidare planeras det även in individuella uppföljningsbesök på inrådan 
av läkare om läkaren anser att det är nödvändigt.  

5.3 Införandet av Neo på NÄL  
De inblandade på neonatalavdelningen har inte uttryckt någon oro över införandet av 
applikationen. Respondenterna på NÄL hade positiva förväntningar inför den nya 
applikationen. Respondenterna ansåg att införandet av den nya applikationen var på tiden. 
De berättar att de upplever det nuvarande arbetssättet som extremt tidkrävande, därför 
tror de att digitalisering av arbetsprocessen kan vara en positiv förändring. Däremot var 
inte införandet av systemet en oproblematisk process. Det dök upp en del hinder vid 
införandet. Hinder såsom IT-policyn som finns i Västra Götalandsregionen.  
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När applikationen Neo skulle installeras på neonatalavdelningens dator så kunde det inte 
godkännas. Datorsystemet godkände inte applikationens installation utan hänvisade till 
att systemadministratören skulle fylla i sina uppgifter för att bekräfta installationen. R2 
tolkade systemadministratören som IT-avdelningen på NÄL. I ett mail berättade R2 om 
hela projektet och samtidigt rapporterade felet som dök upp vid installationen för IT-
avdelningen. Under tiden fick problemet lösas genom att installera applikationen på en 
utomstående bärbar dator som neonatalavdelningen kunde använda under tiden IT-
avdelningen hanterar ärendet. Högskolan Väst bidrog med den bärbara datorn. Den 
bärbara datorn är inte uppkopplad till internet eller till sjukhusets nätverk och 
installationsfilen överfördes till datorn genom en USB-sticka.  

Västra Götalandsregionen har en strikt IT-policy gentemot nya applikationer i regionens 
datorer. Högsta instansen i regionen har bestämt att alla nya applikationer måste 
godkännas av två ledningsgrupper. Ledningsgrupperna är objektledningen och 
arkitekturledningen berättar en anställd på IT-avdelningen på NÄL i en mailkonversation.  
Vidare nämner hen att innan applikationen utreds av dessa grupper så måste den först 
skickas in på en teknisk bedömning.  

Respondenterna hade haft en föraning om att en sådan situation möjligtvis skulle uppstå 
innan införandet av applikationen. Respondenterna nämnde även att det även var en 
ekonomisk fråga huruvida det framtida underhållet skulle skötas av Västra 
Götalandsregionens IT-avdelning. 

5.3.1 Utbildning 
Det upprättades ett utbildningstillfälle i syfte att ge personalen en förståelse om hur 
systemet fungerar. Under utbildningstillfället deltog samtliga respondenter, alltså R1, R2 
och R3. Det var viktigt att R2 skulle närvara då hen känner till hur processen ser ut utifrån 
tidigare erfarenheter. R3 är den personen som kommer att ta över arbetsuppgifterna från 
R2, det är även R3 som kommer att jobba med systemet mest. Därför är det viktigt att R3 
får ta del av utbildningen. Utbildningstillfället pågick i 30 minuter, de olika delarna i 
applikationen presenterades och det gavs även ett tillfälle för en öppen diskussion kring 
applikationens utformning.  

Det presenterades utskrivna bilder på det grafiska gränssnitt som demonstrerar systemets 
olika delar för respondenterna. Reaktioner och kommentarer skilde sig beroende på deras 
erfarenheter, men respondenterna tog chansen och ställde frågor. Det ställdes frågor om 
inbyggda funktioner i systemet som till exempel utifrån vilka attribut utgår de olika 
uträkningarna som görs av applikationen. Respondenterna framförde kommentarer kring 
saker såsom attribut som är viktiga att se, sättet data ska presenteras på och önskemål om 
ett visst tidsspann för statistiken som presenteras på startsidan. Trotts det fanns det en 
förståelse för systemets uppbyggnad. Det märktes att respondenterna kunde se ett 
samband mellan de olika funktionerna i applikationen som exempelvis kopplingen mellan 
antalet patienter inmatade med statistiken som presenteras.  
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5.4 Upplevelse  
För att samla in åsikter kring upplevelsen av Neo etablerades det ett fokusgruppstillfälle 
bestående av R1, R2 och R3. Gruppen skulle diskutera hur införandet har gått och hur 
personerna upplever det nya systemet. Något som utmärkte sig ganska tydligt vid det 
tillfället är den positiva inställningen gentemot applikationen. Fokusgruppen hade 
förståelse för programmets syfte och nytta för verksamheten. Gruppen kunde se den 
generella nyttan, men även den specifika nyttan som applikationen tillför. Den generella 
nyttan blir då översikten som applikationen ger de och den specifika är de små detaljerna 
som applikationen medför som exempelvis hur många besök en sjukgymnast behöver 
delta vid.  

Den generella nyttan är strukturen, tidsbesparingen och översikten. R1 berättar att 
översikten saknades i processen och applikationen kan ge de en mycket bättre översikt. 
R1 beskriver ”Det är enormt mycket tid man sparar på det här genom att få det samlat 
och få det uppstrukturerat att det liksom är en översikt.”. Fokusgruppen såg även att 
applikationen tillför en enorm tidsbesparing. R2 berättar ”Det är åtskilliga inte timmar, 
utan dagar som man sparar på det här med ett digitalt system.”. Tidsbesparingen berör 
inte bara resursplaneraren, utan även de andra vårdprofessionerna som är delaktiga i 
uppföljningsbesöken. Det blir en mer korrekt tidfördelning vilket leder till att bokning av 
läkare sker vid rätt tillfällen berättar R2.  

När det gäller den specifika nyttan så ser man att statistiken som applikationen presenterar 
kan erbjuda avdelningen en förenklad arbetsprocess gentemot tidigare tillvägagångsätt. 
De uträkningarna som applikationen utför ger avdelningen en bättre beredskap inför 
nästkommande tilldelning av tider på schemat. R1 berättar om hur applikationen kan 
hjälpa de att räkna ut rätt tider inför nästkommande schemaläggningstillfällen, ”Men har 
man då det här så att man ser liksom, okej för det här antalet besök behöver vi från dig” 
…. ”Det blir lättare för R3 att planera. För då har man ju mer eller mindre korrekt antal 
patienter.”. Gruppen ser även applikationen som ett bra verktyg för att minska chanserna 
till att missa någon efterkontroll för en patient. 

Både R2 och R3 föredrog att arbeta med ett digitalt system framför papper och penna, R3 
berättar ”Jag är ju sådan att jag gillar ju hellre att få in det i datorn än att sitta med 
papper så att det passar ju mig.”. Vidare beskriver R3 att det underlättar att ha 
informationen samlad på ett och samma ställe istället för att behöva springa mellan 
avdelningar med informationen på papper. R2 berättar att det är en tydlig tidsbesparing 
som avdelningen har vunnit på att föra in ett digitalt system. Det sparar även mycket kraft 
då R2 och R3 inte behöver göra några uträkningar manuellt utan kan förlita sig på att 
datorn gör dessa uträkningar. Det var dock något som R2 och R3 var osäkra på i början 
och utförde kontroller för att bekräfta att applikationen har gjort rätt uträkning vilket det 
visade sig att applikationen hade gjort. R1 berättar om en incident där de misstänkte en 
feluträkning, ”vi var lite fundersamma, men då var det vi som hade räknat fel. Så då var 
det systemet som hade räknat rätt.”. 
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R2 och R3 ansåg även att applikationen bidrog till att underlätta för de parter som inte 
har en direkt koppling till resursplaneringen utan snarare påverkas av R2 och R3s 
användning av applikationen. Det innebär läkare, psykologer, sjukgymnaster och 
schemaläggare som har en koppling till neonatalavdelningen och är med på 
uppföljningsbesöken. Då applikationen räknar ut hur mycket tid som behövs av varje 
specialist samt hur många besök som måste göras är det enklare att förmedla denna 
information till de berörda parterna. 

Den enda oron som R2 och R3 såg i applikationen var dess stabilitet. R2 berättar ”Om 
man ska lägga ner det här arbetssättet med pärmar och papper på det viset som det är 
nu så måste man ju kunna lita på att det verkligen gör vad det ska, annars ligger man ju 
risigt till.”. 
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6 Analys 
Följande avsnitt analyserar studiens resultat och är uppdelat efter hur arbetsprocessen 
såg ut före införandet, vid införandet samt upplevelserna av applikationen efter 
införandet baserat på de variabler som ingår i TAM-2. Resultatet har även analyserats 
utifrån vad som har nämnts i tidigare forskning kring dessa delar.  

6.1 Före införandet 
Då sekreteraren även har andra arbetsuppgifter än att bara planera resurser för kommande 
uppföljningsbesök har resursplaneringen som den är i nuläget framstått som en 
arbetsuppgift som tar mycket tid. Arbetssättet i Göteborg skiljer sig inte så mycket från 
neonatalavdelningen på NÄL. Skillnaden är att personalen i Göteborg inte upplever det 
nuvarande arbetssättet som problematiskt. Personalen hanterar resursplaneringen på ett 
annorlunda sätt än NÄL. Det är även en fördel för personalen i Göteborg att de är två som 
är inblandade i den processen. En av anledningarna till att arbetsuppgiften upplevs som 
tidskrävande är för att sekreteraren måste beräkna ut alla datumen för de olika 
uppföljningskontrollerna själv. Sekreteraren måste sedan uppskatta hur mycket tid som 
behöver allokeras av de olika resurserna; läkare, sjukgymnast och psykolog. Detta är 
beroende av vilken typ av kontroll det är som patienterna ska kallas in för. Då detta har 
varit svårt att uppskatta har det lett till att det ibland allokerats för mycket resurser och 
ibland för lite resurser.  

I jämförelse med resursplaneringsprocessen på Östra Sjukhuset som inte upplevdes vara 
särskilt problematisk av resursplanerarna finns det ändå vissa likheter sjukhusen emellan. 
Att resursplanerarna måste minnas vilka patienter som skall bokas när och för vilket 
uppföljningsbesök. Detta kan vara problematiskt då det ökar risken för att en patient kan 
glömmas bort. 

Processen upplevs vara tidskrävande, en respondent berättar att det svåra är att veta vad 
som ska göras härnäst. Detta innebär att verksamheten saknar något som ger överblick 
och vägleder de månadsvis i hur efterkontrollerna ska planeras. En annan orsak till att 
processen är tidskrävande är beräkning av datum för de olika efterkontrollerna. En 
automatisering av den delen skulle resultera i en stor tidsbesparing för resursplaneraren. 
Verksamheten saknar ett verktyg som stödjer de i att minska chanserna till att missa att 
kalla ett barn på en efterkontroll. Det är ett problem i nuläget som skapar ett orosmoment 
för de inblandade. Applikationen ska stödja personalen och berätta för användaren om en 
patient inte kallas in vid rätt tillfälle. Att få informationen om barnen samlat på ett ställe 
är viktigt för verksamheten då det har inträffat tidigare att pappersark har försvunnit. 

6.2 Införande 
Den positiva inställningen som personalen hade gentemot införandet kan bero på deras 
omedelbara behov för förbättring av processen. Processen är tidkrävande, saknar översikt 
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och är ostrukturerad, detta kan vara en orsak till att personalen vill ha en förbättring 
omgående. En annan orsak till deras positiva och trygga inställning kan vara att införandet 
av det nya systemet inte kommer att vara ett hinder för deras nuvarande arbetssätt. 

Införandet av systemet var inte en oproblematisk process då det inte var möjligt att 
installera den på användarens dator. Detta för att det krävdes administratörsrättigheter för 
att installera applikationen vilket kan anses vara fullt rimligt då det skulle kunna vara en 
stor säkerhetsrisk att installera applikation från vem som helst. I Västra Götalands 
regionen där NÄL ingår finns det tiotusentals datorer. Dessa datorer hanterar ett hav av 
patientdata. Ett litet misstag kan orsaka enorma ekonomiska förluster och stora mängder 
data kan gå förlorad.  

Däremot är detta ett kännetecken för införandet av IT inom vården. Det är stora komplexa 
processer som krävs för att installera nya system. Ett nytt system måste bli godkänt av 
flera olika instanser i syfte att systemet måste granskas så noggrant som möjligt så att det 
inte bryter mot några lagar eller tillför säkerhetsrisker för befintliga system.  

6.2.1 Utbildning 
Det låg en viss vikt i att personer som kommer använda applikationen i framtiden ska 
delta i utbildningstillfället. Respondenterna visade stort intresse i utbildningstillfället. 
Deras engagemang märktes tydligt under utbildningen, det tolkas som att 
utbildningstillfället inte var påtvingat. Frågorna som ställdes var relevanta för 
applikationen. Frågorna nådde en nivå där det märktes att respondenterna ville få en 
förståelse över hur funktionerna bakom kulisserna fungerar. Detta speglar 
respondenternas intresse för applikationen.  

Respondenten som har mest erfarenhet av den processen var mest aktiv i diskussionerna. 
Detta kan bero på att personen kan relatera till de olika situationerna. Det kunde även 
märkas att den personen kunde se ett samband mellan dessa funktioner fortare än vad de 
andra respondenterna gjorde. Respondentens erfarenhet kan vara en förklaring. 

6.3 Upplevelser 
Förståelsen för applikationens generella och specifika nytta har antytt på användarnas 
acceptans. Ur respondenternas perspektiv upplevs applikationen vara användbar. 
Respondenterna upplever att applikationen bidrar med mycket förbättring för 
verksamheten. Man ser även att applikationen är användarvänlig då det inte krävs särskilt 
mycket ansträngning för att använda den. Respondenternas positiva inställning visar på 
deras tillfredställelse över förändringarna som applikationen har bidragit med.  

6.3.1 Subjektiv norm 

Användarens upplevelser av applikationen kan ha påverkats av den tidigare 
resursplaneraren som har pratat om hur mycket effektivare arbetsprocessen skulle bli om 
det fanns ett digitalt stöd för att avgöra hur mycket resurser som behöver allokeras. Detta 
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kan ha påverkat de andra personernas åsikter gentemot digitaliseringen av processen 
(Holden och Karsh, 2010). Däremot föredrar den nuvarande sekreteraren att arbeta med 
ett digitalt system istället för med papper och penna vilket kan medföra att användarens 
upplevelser inte bara är på grund av yttre påverkan. 

6.3.2 Frivillighet 

Huruvida applikationen upplevdes som en påtvingad eller frivillig del i arbetsprocessen 
svarade respondenterna att införandet av applikationen var en önskan från avdelningen 
vilket resulterade i att den initiala inställningen till applikationen således var positiv. Då 
respondenterna ansåg att tidsbesparingen som sker genom användandet av applikationen 
var så pass stor var applikationen något de kunde se stödja arbetsprocessen och valde att 
arbeta med (Wu et al., 2008). En av respondenterna nämnde även att hen föredrar att 
använda digitala system. Detta kan bero på förtroendet personen har för digitala artefakter 
baserat på tidigare erfarenheter.  

6.3.3 Image 

Då sekreteraren får en större överblick över hur resurserna behöver allokeras kan detta 
bidra till att psykologerna, sjukgymnasterna, läkarna och schemaläggarna får en mer 
precis information om hur mycket tid som behöver avvaras för neonatalavdelningen. 
Enligt Venkatesh och Davis (2000) kan detta bidra till resursplaneraren känner en ökad 
social status på arbetsplatsen då arbetet hen gör kan underlätta för andra.  Det kan även 
bidra till att sekreteraren upplever att applikationen inte bara underlättar för dennes 
arbetsuppgifter utan även påverkar människor som inte är i direkt kontakt med 
applikationen.  

6.3.4 Erfarenhet 

Då det inte har varit möjligt att testa applikationen under en längre tid är det i nuläget 
svårt att fånga sekreterarens upplevelser baserat på erfarenheten av att använda systemet. 
Detta är snarare något som föreslås att man gör efter några månaders användning av 
systemet (Venkatesh & Davis, 2000) och föll således inte inom ramarna för studien. 

6.3.5 Arbetsrelevans 

R3 upplevde att systemets funktionalitet täckte allt som ingår i arbetsuppgifterna. Detta 
innebär att systemets arbetsrelevans kan anses vara hög (Venkatesh & Davis, 2000). 
Användarna upplevde att applikationen stödjer arbetsprocessen genom att bidra med en 
större överskådlighet över magnituden av arbetsbelastningen som kommer. 

6.3.6 Resultatkvalitet 

Huruvida upplevelserna av användandets resultat var svårt att avgöra i nuläget då det likt 
erfarenhets-variabeln är något som utgörs av en längre tids användande (Venkatesh & 
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Davis, 2000). Däremot var inställningen att applikationen kommer att underlätta och 
bidra med att arbetsprocessen blir effektivare efter en tids användning.  

6.3.7 Resultatets bevisbarhet 

Införandet av applikationen bidrog med att användarna upplevde att applikationen bidrog 
med en stor tidsbesparing i arbetsprocessen. På frågan om personalen ville behålla 
applikationen Neo efter tidsramen för studien var svaret tydligt att de kommer göra sitt 
bästa för att behålla den i verksamheten. Det svaret tyder på att användaracceptansen är 
hög och att systemet bidrar med något värdefullt för de inbladade (Moore och Benbasat, 
1991).  

6.3.8 Upplevd användbarhet 

Applikationen upplevdes bidra med en överskådlighet som i förlängningen skapade en 
tidsvinst för sekreteraren på neonatalavdelningen. Vilket går att tolka som att användarna 
upplever att applikationen stödjer deras arbetsuppgifter och höjer arbetsprestationen 
genom att bidra med uträkningar av datum som användarna slipper utföra själva. Den 
förändringen ses som en förbättring av personalens arbetsprocess vilket innebär att 
personalen upplever att applikationen är användbart (Venkatesh & Davis, 2000).  

6.3.9 Upplevd användarvänlighet 

Användarna upplevde att applikationen var användarvänlig då det grafiska gränssnittet 
var tydligt strukturerat. Däremot upplevde de att texten i applikationens formulär och 
tabeller var i det minsta laget. Detta kan tolkas som en ansträngning för personalen vid 
användningen av applikationen (Venkatesh & Davis, 2000). Att förstora teckenstorleken 
skulle bidra till en ökad upplevelse av användarvänlighet. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens utfall att diskuteras i sin helhet. Resultatet och analysen 
kommer att diskuteras i en större kontext, alltså studiens slutsats kommer att diskuteras 
från olika perspektiv.  

7.1 Införande 
Det intressanta med samarbetet med neonatalavdelningen är den positiva inställningen 
till att digitalisera den valda processen. Personerna som var inblandade såg en potential 
till förbättring och engagemanget var stort under hela studiens gång. Ett tydligt samband 
mellan tidigare forskning och detta kan igenkännas, som till exempel vikten av 
inbladningen av olika professioner vid införandet.  Inblandningen av olika professioner i 
processen kan ha en betydelse och vara en förklaring till den positiva inställningen. En 
annan aspekt kan vara att deras tidigare erfarenheter av IT i vården kan vara en grund till 
den positiva inställningen.  

Personalens inställning kan ha en stor påverkan på hur väl införande av ett nytt system 
kan gå till (Ludwick & Doucette, 2008). En applikation likt Neo hade varit svårare att 
införa i en verksamhet där personalen inte har en positiv inställning gentemot 
digitalisering. Införandet av ett system kan vara till stöd för verksamhetens 
arbetsprocesser men om personalen inte är stöttande för systemet så kan resultatet vara 
annorlunda.  

En bidragande faktor till att användarupplevelserna på NÄL var den positiva 
inställningen, detta kan bero på att sekreterarna ansåg att resursplaneringen kunde utföras 
på ett annorlunda sätt. Sekreterarna såg problemet med att det inte fanns tid eller en tydlig 
översikt över hur resurserna. Rahimi, Vimarlund och Timpka (2009) berättar att det är 
viktigt att ha insikten om att omforma arbetsprocessen för att optimera resultatet. Då 
förslaget om införandet av ett system som skall stödja resursplaneringsprocessen kom 
från avdelningspersonalen själva och alltså inte från ledningen eller någon annan instans 
på sjukhuset kan det ha varit en bidragande faktor till deras inställning. 

Det är möjligt att införandet av Neo även skulle stödja arbetsprocessen på 
neonatalmottagningen på Östra Sjukhuset i Göteborg genom att ge en överblick och 
utföra uträkningar av datum för när patienter skall kallas. Däremot upplevdes inte 
resursplaneringsprocessen som problematisk på Östra Sjukhuset vilket kan bidra till att 
införandet av ännu ett system möjligtvis inte skulle tas emot med samma positiva 
inställning som på NÄL.  

Det är av stor vikt att sådana IT-policys existerar i en hälso- och sjukvårdsorganisation 
som Västra Götalandsregionen. Ludwick och Doucette (2008) berättar att införande av 
IT inom hälso- och sjukvården bidrar till ökad patientsäkerhet och effektivisering inom 
verksamheten. Utan sådana policys kan patientsäkerheten vara hotad. Som det nämns i 
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resultatet så går ny applikation genom tre olika instanser. Rent allmänt låter den processen 
vara en bra granskningsprocess. Lite väl komplicerad, men det är ett helt län som ingår i 
samma intranät vilket kan förklara komplikationen i processen. Det är ett hav av 
patientdata som flödar i det intranätet, det är viktigt att det datat är säkert och inte skadas. 
Det som är positivt i att allt ligger i samma intranät är att det inte krävs flera 
granskningsprocesser för att få in applikationen i flera sjukhus i länet. Det krävs endast 
en process, efter godkännandet av applikation så kommer den vara aktuell för alla sjukhus 
i länet. Detta är något som besparar avdelningarna i länet en hel del tid om de önskar att 
använda sig av den applikationen.  

7.2 Upplevelse 
Användarnas upplevelser av att arbeta med applikationen uttrycktes vara övervägande 
positiva. Detta kan ha berott på att de upplevelser som användaren hade vid stadiet innan 
införandet av applikationen upplevdes som tidskrävande och oöverskådligt. I tidigare 
forskning nämner Ludwick och Doucette (2008) att ett utbildningstillfälle arragangeras 
för att ge användarna en förståelse om hur systemet fungerar. Utbildningstillfället var en 
bidragande faktor till den positiva inställningen som personalen utrycker. Utbildningen 
klargjorde många frågetecken från respondenternas håll. Hade  inte ett 
utbildningstillfälle arrangerats så hade dessa frågetecken inte besvarats. Detta hade lett 
till att användarupplevelsen hade varit negativ. Detta på grund av att personalen inte hade 
förstått hur applikationen fungerar.  

Negativa upplevelser kan leda till att applikationen inte används av personalen då det inte 
uppfyller användarnas förväntningar (Rahimi, Vimarlund & Timpka, 2009). Den positiva 
användarupplevelsen byggde en bra grund till personalens vilja till att behålla 
applikationen i verksamheten. Respondenterna uttryckte att applikationen är något de vill 
behålla i verksamheten vilket speglar applikationens nytta för verksamheten.  

Enligt tidigare forskning har system varit ett bra verktyg för att effektivisera 
läkaradministrationen och personalhanteringen i sjukvården. Detta stämmer in på 
applikationen som infördes på neonatalavdelningen. Respondenterna berättar att det 
gjordes en uppskattning på hur mycket tid som ska allokeras var fjärde månad. Efter 
införandet av applikationen Neo så kunde de få en mer exakt uträkning av tid som ska 
allokeras.  

Vid införandet av applikationen Neo efterfrågades användarna att kritiskt granska de 
olika uträkningarna som applikationen utförde med anledningen att säkerställa 
applikationens trovärdighet. Respondenterna berättar att de upplevde att beräkningarna 
som gjordes av applikationen stämde överens med deras manuella uträkningar. Detta 
ledde till att deras förtroende för applikationen ökades.  
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7.2.1 TAM-2 Attributen 

Av de attributen som utgör TAM-2 var det sju av nio attribut som kunde utvärderas. 
Attributen som var svåra att utvärdera är erfarenhet och resultatkvalitet, detta berodde på 
studiens tidsram.  

Då erfarenhet enligt Venkatesh och Davis (2000) är beroende av en längre tids 
användande av ett system för att kunna utvärdera om användaren upplever att systemet är 
till någon nytta. Vidare beskriver Venkatesh och Davis (2000) att erfarenhet bör bedömas 
efter ungefär tre månaders användning av systemet för att kunna få en rättvis bild av 
användarens acceptans av systemet. Schemaläggningsprocessen på NÄL sker var fjärde 
månad, detta kan innebära att attributen erfarenhet är svår att utvärdera under det 
tidsspannet. Tidsspannet kan vara för kort i förhållande till arbetsplatsens rutiner. 
Attributen erfarenhet är även beroende av antalet barn som föds. I neonatalavdelningens 
fall kan tre månader vara en kort period då antalet barn som föds varierar vilket resulterar 
i att användningen av applikationen kan variera. Tre månaders utvärdering kan vara kort 
period då inmatningsfrekvensen är bunden av antalet barn som föds. Ett längre tidsspann 
kan ge en mer tillförlitlig utvärdering av attributen erfarenhet.   

Attributet resultatkvalitet är inte bundet till antal barn som föds. Detta attribut är mer 
bundet till användningsfrekvensen, antalet inmatade barn i systemet kan bidra med en 
tillförlitlig utvärdering för detta attribut. Detta eftersom att användningen av systemet 
kommer att öka om det finns en stor mängd barn inmatade i systemet. Detta innebär att 
ett tidsspann på tre månader kan vara tillräcklig för utvärdering av detta attribut i 
neonatalavdelningens fall.  

7.3 Metoddiskussion 
Studiens datainsamlingsmetoder har bidragit till att användarnas upplevelser har kunnat 
tolkas utefter den valda teorin. Däremot hade antalet datainsamlingsmetoder kunnat 
utökas och observationer hade kunnat göras. Det hade möjligtvis kunnat bidra till en mer 
holistisk bild av hur införandet av applikationen upplevdes av användarna genom att 
faktiskt kunna observera deras beteende vid användningen av Neo. Däremot har 
intervjuerna och fokusgrupperna bidragit med tillräckligt mycket data för att kunna tolka 
användarnas upplevelser av systemet.   

Om samma studie hade gjorts av någon annan är det en stor möjlighet att det hade bidragit 
till samma resultat. Då personalen på neonatalavdelningen på NÄL uttryckte ett behov av 
en förändring av arbetsprocessen bidrog det till en hög användaracceptans av Neo. 
Däremot är det möjligt att studiens resultat inte hade varit detsamma om studien hade 
bedrivits på ett annat sjukhus. En anledning till det kan vara personalens positiva 
inställning till ett digitalt stöd för arbetsprocessen. Hade införandet exempelvis gjorts på 
Östra Sjukhuset i Göteborg hade det möjligtvis varit annorlunda. Dels för att det är ett 
större sjukhus med fler patienter som måste behandlas och dels för att de inte upplevde 
den nuvarande processen som problematisk. 
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För att få en överblick över hur införandet skulle påverka de andra professionerna som 
berörs av systemet såsom schemaläggare, läkare, psykolog och sjukgymnast hade det 
varit intressant att utföra uppföljningsintervjuer efter en tids användande av systemet. 
Detta för att kunna se om resursplanerarens nya arbetssätt kan bidra till en tydligare 
översikt även för andra vårdprofessioner. 
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8 Slutsats 
Studien ämnade att söka svar på två frågeställningar. Den första frågeställningen var: 
Vilka hinder och utmaningar finns det vid införandet av en schemaläggningsapplikation 
på avdelningen för neonatalvård på NÄL? 
 
Studiens resultat visade att även införandet av en så liten applikation som Neo är en 
komplex process som måste godkännas av flera olika instanser innan den kan 
implementeras. För att applikationen ska få införas på avdelningen måste applikationen 
först genomgå en teknisk bedömning av IT-avdelningen på Västra Götalandsregionen. 
Nästa steg är att applikationen måste bedömas av objektledningen och 
arkitekturledningen på Västra Götalandsregionen. Detta var något som personalen på 
neonatalavdelningen var medvetna om och önskade att kringgå då det är en tidskrävande 
process. Det resulterar i att även om det är en liten applikation som kan vara till stor hjälp 
för en avdelning måste införandet granskas på samma sätt som om det hade varit ett nytt 
journalsystem som skulle införas. Det kan medföra att det inte känns värt att lägga ner de 
resurserna för ett litet system som är så specifikt för en avdelning och deras 
arbetsprocesser. I förlängningen kan det även medföra icke budgeterade kostnader för 
underhåll av applikationen som utförs av IT-avdelningen på Västra Götalandsregionen.  
 
Den andra frågeställningen löd: 
Hur upplever personalen på neonatalavdelningen på NÄL användandet av ett digitalt 
system som stöd för resursplaneringen? 
 
Vilket har visat att användarna har dragit fördel av att arbeta med ett digitalt system 
istället för papper och penna då det har bidragit till en större översikt och struktur som i 
sin tur har lett till tidsbesparing i resursplaneringen. Däremot är det viktigt att personalen 
har en positiv inställning till förändringen för att den ska mottas väl. 

8.1 Förslag till vidare studier 
Ett förslag till vidare forskning hade varit att undersöka huruvida införandet av en liten 
applikation som Neo kan vara till stöd för neonatalavdelningar runtom i landet. I och med 
att processen kan se annorlunda ut på olika neonatalavdelningar i landet kan en studie 
drivas för att identifiera gemensamma attribut och en gemensam arbetsprocess. 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka om införandet av ett sådant 
litet system inom hälso- och sjukvården kan förenklas eller om det måste genomgå en 
sådan komplexprocess som införandet av en stor applikation gör. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1 
- Hur ser schemaläggningsprocessen ut i nuläget?  

- Vad är det som upplevs ta mest tid i schemaläggningsprocessen? 

o Hur lång tid tar det idag att boka en patient? 

- Arbetade ni likadant innan de nationella riktlinjerna trädde i kraft?  

- Varför använder ni er av det nuvarande arbetssättet?  

o Vet ni hur andra avdelningar i landet går tillväga?  

o Har någon rekommenderat det?  

o Har ni utgått utifrån tidigare erfarenheter?  

- Varför vill ni digitalisera processen?   

- Vad tror ni att digitaliseringen kan tillföra till arbetsprocessen? 

Bilaga 2: Intervjuguide 2 
- Känns det påtvingat att använda Neo? (Frivillighet)  

- Hade du trott att digitalisering hade förenklat arbetsprocessen? (Subjektiv 
norm)  
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- Hur tror ni att kollegor såsom psykologer, läkare, sjukgymnaster och 
schemaläggare kommer att uppfatta arbetsprocessen efter införandet av Neo? 
(Image)  

- Hur upplever ni att de olika funktionerna är relevanta för era arbetsuppgifter som 
resursplanerare? (Arbetsrelevans)  

- Har ni märkt om resultatet av ert arbete har påverkats? (Resultatkvalitet)  

- Har Neo bidragit med en positiv förändring i verksamheten? I sådana fall på 
vilket sätt? (Resultatets bevisbarhet)  

- Hur har Neo påverkat arbetsprocessen? (Upplevd användbarhet)  

- Känner ni att det är ansträngande att använda systemet? (Upplevd 
användarvänlighet) 
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