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Abstract

The demands on those who work in the healthcare-sector are increasing. The effects of e.g.
personnel cutbacks while the number of patients are growing is all to clear. One attempt to
meet these requirements in the healthcare-sector is to make it more efficient with e.g. new
technology and information systems. The purpose is to increase security and availability of
information, and to minimise administration.

We focus in this paper on a new dictation system. The system is digital and computer based,
and differs in many ways from the traditional analogue dictation system. The aim in this study
is to investigate whether this new technology effects the dictation process in a hospital
environment. To achieve this we compared two similar medical clinics, which are separated
by their dictation methods. The clinic in Uddevalla use analogue dictation, while the clinic in
Borås use digital dictation. The clinics are both Medical-Emergency-Clinics and located at
hospitals in Borås and Uddevalla. We designed a qualitative study, in which related personnel
at the two clinics were interviewed. When analysing our study, we discovered that the Borås
clinic had a better overview over dictates and journals. The tape-/journal logistic problems the
Uddevalla clinic are facing are no longer a problem at the Borås clinic. Thus the Borås unit
gains time and opportunity for more effective work. A basic condition for an well-organised
clinic is however the function of other related systems. The failure of one system effects all
other related systems and causes large problems. This is a problem that strikes Borås now and
then. Furthermore, computer experience, participation in the system development process and
education seems to be a successful factor when implementing digital dictation.
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Sammanfattning

Det ställs allt högre krav på de som jobbar inom vården. De har fått känna på effekterna av
kostnadsbesparingar i form av t.ex. personalneddragningar samtidigt som antalet vårdtillfällen
ökar. För att möta dessa krav försöker man rationalisera och effektivisera sjukvården bl.a.
genom införandet av informationssystem. Syftet är bl.a. att öka säkerhet och tillgänglighet till
information samt att minska administration.

Ett av dessa system innebär att den traditionella analoga dikteringen med band försvinner, och
att alla diktat som görs lagras centralt, där alla som har behörighet kan komma åt dem. Vi
försöker i denna uppsats belysa hur denna nya teknik påverkar och förändrar
dikteringsprocessen för de inblandade på en avdelning. För att göra detta på bästa sätt valde vi
att göra en jämförande studie mellan två likadana avdelningar på olika sjukhus. Dessa
avdelningar är MAVA (Medicinsk AkutVårdsAvdelning) på Uddevalla sjukhus, där man
använder analog diktering och pappersjournaler och MAVA på SÄS (Södra Älvsborgs
Sjukhus) i Borås, där man använder digital diktering och elektroniska patientjournaler. Vi
utformade en kvalitativ studie, där vi främst intervjuade läkare och läkarsekreterare på de
berörda avdelningarna, men även annan berörd personal utfrågades. Vid analys av resultaten
kom vi fram till att en stor skillnad mellan avdelningarna är att man i Borås har bättre
möjlighet till överblick över diktat och journaler. Man slipper band-/journallogistiken som
man har i Uddevalla och vinner därigenom tid och möjlighet till effektivare arbete. En
förutsättning för en väl fungerande avdelning är dock att journalsystemet fungerar
tillfredställande, vilket det inte verkar göra i Borås. Vidare verkar datorvana,
användarmedverkan och utbildning vara en framgångsfaktor vid implementering av digital
diktering. Användarna sitter inne med erfarenheter och kunskap, som är nyckeln till
framgång.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund/Introduktion

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar de närmsta åren. Sjukvården har de senaste
åren genomfört en inre rationalisering och också blivit mer kostnadseffektiv. Sågänger &
Utbult (1998) anser i en TEL-Dok rapport att produktionsenheterna är idag kostnadsmedvetna
och utför sina uppgifter rätt och till låg kostnad. Erfarenheter från olika vårdkedjeprojekt, där
patientens väg genom sjukvårdens olika enheter studeras, visar att många aktiviteter inte
bidrar med något värde till vårdprocessen. Genom att luckra upp den ofta rådande vertikala
organisationen och ge IT-stöd till olika patientflöden förväntas sjukvården kunna effektivisera
ytterligare. Hälso- och sjukvårdens verksamhetsformer och produktionslogik måste därför
fortlöpande vidareutvecklas och effektiviseras. För att minska såväl vårdtider som väntetider,
och öka vårdkvalitén, måste informationen vara tillgänglig för de vårdgivare som behöver
den, så snabbt som möjligt, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. Och det måste vara färsk
och korrekt information – vilket inte alltid är fallet när informationsfloderna i vårdflödena
saknar datorstöd.

När en läkare har undersökt en patient, ska all relevant information ifrån undersökningen
lagras i patientens journal. Informationen är ofta en slutsats och/eller fortsatta riktlinjer för
vården, men ibland bara en dokumentation av symptomen. Läkaren dikterar in informationen
antingen på band (analogt), eller på server (digitalt). Den information som läkaren
dokumenterar är journalanteckningar, epikriser (slutdokumentation efter vårdtillfälle),
kallelser, sjukintyg och brev. Läkarsekreteraren har bland annat som uppgift att skriva ut den
information som läkaren tillhandahåller. Vare sig man använder digital eller analog diktering,
måste läkarsekreteraren lyssna på de diktat läkaren pratat in på band eller på ljudfil, och
skriva ut diktaten. Beroende på om man använder sig av elektroniska patientjournaler eller
pappersjournaler, skiljer sig hela dikteringsprocessen åt. På MAVA (Medicinsk
AkutVårdsAvdelning) i Borås använder man det elektroniska patientjournalsystemet Melior
1.5, medan man på MAVA i Uddevalla använder pappersjournaler. På MAVA i Borås loggar
läkarsekreterarna in i Melior/MedSpeech, och får upp de diktat som ännu inte är utskrivna. De
väljer ut ett diktat, lyssnar på den digitala ljudfilen och skriver in diktatet i patientens
elektroniska journal.

På MAVA i Uddevalla får läkarsekreterarna en pappersjournal med ett band vidhäftat. Bandet
innehåller läkarens diktat. Läkarsekreterarna lyssnar på bandet läkaren dikterat, och skriver ut
diktatet i Word med hjälp av en speciell journalmall. Diktatet skrivs sedan ut på skrivare och
arkiveras i patientens pappersjournal. Diktaten skrivs på bägge avdelningarna ut efter en
prioriteringsstatus som läkaren angett. Får patienten åka hem har utskriften av den patientens
epikris inte lika hög prioritet som utskriften av en patient som till exempel ska vidare till en
annan avdelning för forsatt vård. Ibland måste även diktaten skrivas ut akut. Det är stora
mängder med information om patienten som skall lagras, och finns det möjlighet att
omstrukturera och rationalisera arbetet, kan man kanske göra besparingar i form av tidsvinster
och att få information mer tillgänglig för berörd personal. På NU-sjukvården, som består av
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus och de tre mindre sjukhusen i
Lysekil, Strömstad och Bäckefors, använder man sig idag av analog diktering, men ska under
året dra igång ett pilotprojekt med digital diktering. Projektet kommer att utföras på
Ögonavdelningen på Uddevalla sjukhus, där de använt sig av det elektroniska
patientjournalsystemet Melior i c:a ett år. Inför projektet vill systemenheten på Uddevalla
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sjukhus att vi gör en jämförande studie mellan MAVA på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås,
där de använt sig av digital diktering sedan hösten 2002 och MAVA på Uddevalla Sjukhus,
som använder traditionell analog diktering. Meningen med detta är att få en bild över hur de
olika systemen fungerar i interaktion med användarna, och ihop med andra system, och om
arbetssättet på avdelningarna, vad gäller diktering - journalhantering skiljer sig åt. Vi kommer
fortsättningsvis i denna undersökning att referera till läkare och läkarsekreterare på MAVA i
Uddevalla och Borås, t.ex. ”läkare i Borås”, ”läkarsekreterare i Uddevalla” etc. När vi t.ex.
skriver ”i Borås” menar vi MAVA i Borås. Vidare refererar vi endast till läkare och
läkarsekreterare som ingått i denna undersökning och inga andra.

2 Problem

2.1 Problemformulering

Vi har av systemenheten på Uddevalla sjukhus fått i uppgift att studera hur diktering och
utskrift av denna, går till med avseende på hur läkare och läkarsekreterare arbetar. Då NU-
sjukvården står i begrepp att införa digital diktering på en avdelning på Uddevalla sjukhus,
ville de att vi skulle studera två likadana avdelningar. Då digital diktering är implementerat på
MAVA avdelningen på Borås sjukhus, ville de att vi skulle jämföra de två avdelningarna,
med avseende på hur dikteringsprocessen fungerar. Vår övergripande fråga för denna
undersökning är därför:

Vårt övergripande mål med denna uppsats är att undersöka hur införandet av digital diktering
på en avdelning kan förändra/påverka arbetet.

• Hur ser dikteringsprocessen ut på de bägge avdelningarna, och vad skiljer dem åt?
• Hur har införandet av digital diktering på MAVA i Borås påverkat arbetssätt och rutiner?
• Vilka fördelar och nackdelar kan finnas med ett digitalt dikteringssystem?

2.2 Avgränsning

Vårt uppdrag ifrån NU-sjukvården gick ut på att undersöka om arbetet på en avdelning som
infört digital diktering, skiljde sig ifrån arbetet på en avdelning som använder analog
diktering. Studien gjordes på de bägge MAVA avdelningarna på Uddevalla sjukhus och Södra
Älvsborgs Sjukhus, Borås. Att undersöka alla effekter, som införandet av ny teknik kan ha på
en avdelning, är ett stort arbete. Då vi bara har tio veckor på oss att slutföra uppsatsen, har vi
sett oss tvungna att avgränsa arbetet och fokusera på ett par specifika områden. Vi har därför
valt att undersöka läkarnas och läkarsekreterarnas roll i dikteringsprocessen. Vad de har för
rutiner och arbetsuppgifter som relaterar till diktering. Vad som skiljer sig åt eller är likadant i
deras sätt att jobba, främst då mellan Uddevalla – Borås men även lite mellan läkare –
läkarsekreterare.

Då implementeringen av digital diktering på MAVA i Borås gjordes hösten 2002, är det för
tidigt att dra några långtgående slutsatser om hur tekniken i sig fungerar. En utvärdering av
rena tekniska aspekter bör inte göras förrän systemet varit i drift ett längre tag och alla
”barnsjukdomar” etc. har försvunnit. Därför har vi valt att inte i detalj studera hur tekniken
bakom digital diktering fungerar, utan vi redovisar den teknik som används för att man ska få
en bättre insikt om digital diktering. Vi kommer inte att testa och utvärdera den hårdvara och
mjukvara som används, utan mer beskriva den för att ge läsaren bättre förståelse av uppsatsen.
När man implementerar nya tekniska system, som ska kopplas ihop med andra, i en så
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komplex värld som ett sjukhus, där det finns en uppsjö av andra system som ska samverka
mot ett gemensamt mål, är det inte omöjligt att det uppstår konflikter mellan systemen. Hur
denna fråga berörs på de två avdelningarna har vi inte undersökt. Vi kommer inte heller att
utvärdera och testa den teknik, som används för analog diktering på Uddevalla sjukhus. För
att förstå arbetsgången och kunna ta till sig arbetet, känns det ändå relevant att beskriva den
teknik, som ligger bakom digital diktering på MAVA i Borås.

Hur det dagliga arbetet på en MAVA avdelning bedrivs eller hur annan personal än
läkarsekreterare och läkare berörs av dikteringsprocessen är av intresse, men inget vi har
möjlighet att undersöka. En viktig fråga är huruvida patienten i förlängningen drar någon
nytta av den nya tekniken. Innebär det att patienten får bättre vård? Denna fråga kan vi inte
behandla i studien eftersom digital diktering är så pass nyligen implementerad att
informationen inte har hunnit påverkas i någon större utsträckning. Vad gäller kostnader,
ekonomi och säkerhetsfrågor för avdelningarna och hur dessa påverkas av implementering av
nya system är inte heller något vi undersöker i vår uppsats.

Ett intressant område, som gränsar till digital diktering är taligenkänningsprogram. Detta
område har funnits på försöksstadium i ett antal år, men har ännu inte blivit någon succé.
Området utvecklas hela tiden och det dröjer förmodligen inte allt för länge innan vi kommer
att se detta område ta rejäl fart. Möjligheterna på området är enorma. Tanken att få med något
om detta i uppsatsen fanns ifrån början, men pga. begränsningar i tid så har vi inte gått vidare
med detta område.

2.3 Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur införandet av digital diktering på en avdelning kan
förändra/påverka arbetet. För att få kunskap om hur digital diktering, och de eventuella
förändringar denna kan medföra för arbetet på en avdelning, har vi jämfört två avdelningar
med varandra, med avseende på diktering. Uppdragsgivaren valde ut MAVA i Borås därför
att journalsystemet som används där (läs Melior), är detsamma som på den avdelning i
Uddevalla som ska implementera digital diktering. Uppdragsgivaren ville ha en jämförande
studie och därför valdes som andra undersökningsobjekt MAVA på Uddevalla sjukhus. Detta
upplägg valdes eftersom det är svårt att bedöma en förändring utan att ha en utgångspunkt att
jämföra med, plus att avdelningarna till stor del liknar varandra. MAVA i Borås använder
digital diktering och MAVA i Uddevalla använder analog diktering.

3 Metod

3.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder

Det finns många olika undersökningsmetoder, men i litteraturen kan man urskilja två större
inriktningar; kvantitativa alternativt kvalitativa metoder. Dessa två metodinriktningar ses
ibland som rena motsatspar, men sanningen är den att forskningsansatser med inslag av båda
inriktningarna är vanligt förekommande. Valet av metod ska alltså inte ses som ett val där den
ena metoden utesluter valet av den andra. Det är vanligt att de bägge metoderna kombineras i
olika studier. Det går till och med att diskutera om det egentligen går att fastställa några
renodlade skillnader mellan dessa två inriktningar men man kan i alla fall urskilja
huvuddragen. (Norgren & Jerremalm, 1999) En kort presentation av de båda inriktningarna är
då på sin plats.
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3.1.1 Kvantitativa metoder

Enligt Norgren & Jerremalm (1999) bygger kvantitativa metoder på mängd. Man försöker
dels få in så mycket fakta som möjligt genom att fråga så många gånger som möjligt, dels
försöker man samla in data, bearbeta detta eller presentera slutsatserna i form av siffror.
Denna inriktning har starka drag av statistiken med dess användning av sambandsanalyser.
Kvantitativa studier använder sig främst av större urval och till exempel med
enkätundersökningar.

3.1.2 Kvalitativa metoder

Norgren & Jerremalm (1999) tar i sin uppsats upp att ofta är kvalitativa metoder i litteraturen
beskrivna som den kvantitativas raka motsats. Den kvalitativa inriktningen innebär att man
försöker få så ingående svar som möjligt i ett problemområde. I den kvalitativa
undersökningen är ofta urvalet litet där man gör djupintervjuer med mer löst formulerade
frågor istället för frågor med fasta svarsalternativ. Utfrågning med standardiserad intervju
eller enkät fungerar i allmänhet inte så bra, man måste kunna anpassa frågorna efter varje
individ, kunna följa en fråga med fördjupningsfrågor (Wallén, 1996).

3.2 Genomförande

Den kvantitativa metoden anser vi inte hade gett tillräckligt djup på de frågor vi ville ha
besvarade. Vi ville också få fram en öppen diskussion om digital diktering, vilket är svårare
med en kvantitativ metod.

Tillvägagångssättet för denna studie har varit kvalitativt, vilket innebär att människors
uppfattningar och tolkningar har varit i fokus för studien. Valet av ansats är en naturlig följd
av hur frågorna formulerats och en kvalitativ ansats har varit att föredra framför en
kvantitativ. Vi anser möjligheten till replikation vara god. Den kvalitativa metodiken omfattar
en rad olika undersökningsmetoder. Vilken undersökningsmetod som är lämplig beror på
situation och rådande förutsättningar. Då vi anser att intervjuer dels ger en ökad kontroll över
datainsamlingen, med möjlighet att fånga oförutsedda aspekter och dels möjliggöra en
interaktiv kommunikation med respondenterna har valet fallit på den kvalitativa
djupintervjun. Djupgående intervjuer ger möjlighet att nå en djup förståelse av människors
betydelsesystem, deras handlingar och dessa handlingars innebörder (Ely, 1993). Wallén
(1996) beskriver att syftet med en djupintervju är att djupare belysa en fråga än man kan göra
genom en enkät eller genom en kortare mer standardiserad intervju. Han anser också att man
kan ta upp komplicerade frågeställningar, eftersom det går att följa upp oklarheter, ge
förklaringar och ställa följdfrågor. För att få bra resultat måste tid avsättas och god kontakt
erhållas mellan intervjuaren och den intervjuade. De båda bör dessutom träffas öga mot öga.
Bearbetning av materialet måste sedan nära följa talets nyanser.

Frågorna i intervjuerna baserades delvis på den första informantintervjun som genomfördes
vid uppstarten av denna undersökning. Inför våra intervjuer har vi förberett oss noga genom
att gå igenom och analysera informationen som framkom under informantintervjun. Frågorna
har i viss omfattning kunnat anpassas till vilken typ av befattning intervjupersonen har. Detta
är en av orsakerna till att vi valt att använda oss av intervjuer i stället för
enkätundersökningar. Vi anser därmed att validiteten i undersökningen varit god. Efter de
första intervjuerna blev vi uppmärksammade på, trots noggranna förberedelser, att väsentlig
information inte framkommit. Författarna beslöt sig då för att komplettera de intervjuer som
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kändes för tunna för undersökningen. Kompletteringarna genomfördes genom e-
postkorrespondens och telefonintervjuer. Den främsta anledningen till att kompletteringarna
genomfördes på detta sätt var för att de första intervjuerna genomfördes i Borås och således
var avståndet den främsta orsaken till beslutet. Vi hade som målsättning att om den
kompletterande undersökningen inte gett oss tillräcklig med information, åter besöka berörd
personal och göra om intervjuerna. Då vi kände att vi fått en mer saklig och innehållsrik
information, beslöt vi oss för att avsluta och analysera informationen på nytt.

3.2.1 Jämförande studie

Vi har gjort en jämförande studie av främst två orsaker. Den ena var att få en uppfattning om
hur digital diktering som implementerats på en avdelning i Borås har tagits emot av berörd
personal, och hur de upplever att uppstarten av detta projekt har fungerat. Den informationen
var önskvärd av författarna då de på uppdrag av NU-sjukvården ska göra denna
jämförelsestudien. Det är i första hand tänkt att digital diktering ska införas på en avdelning
på Uddevalla sjukhus, och de är därför intresserade att få så mycket information som möjligt,
för att deras uppstart kan bli så problemfri som möjligt.

Den andra orsaken har varit att få information från motsvarande avdelning på Uddevalla
sjukhus som har kvar den traditionella dikteringsformen. Detta för att kunna göra en
jämförelse mellan de olika dikteringsformerna. Uppdragsgivaren ville att vi skulle genomföra
en jämförande studie. Anledningen till detta önskemål var att de ansåg att risken skulle vara
att personalen inte sa eller kom ihåg vad de tyckte innan införandet av digital diktering. Om
t.ex. digital diktering fungerar bra, kanske de säger att de var positivt inställda hela tiden, trots
att de inte var det. Dessutom minns de kanske inte i detalj hur rutinerna fungerade innan
införandet och vad som var negativt/positivt innan införandet.

3.3 Urval

Sammanlagt gjorde vi tretton intervjuer i denna undersökning. Samtliga av dessa
genomfördes på plats, dels i Borås på MAVA och dels på Uddevalla sjukhus. Vår första
intervju genomfördes på Borås sjukhus där vi intervjuade en av projektledarna som har hand
om digital diktering. Detta gjordes för att författarna önskade att skaffa sig
bakgrundsinformation om systemet, rutiner och lite om hur det var förr innan digital diktering
implementerades. I samband med denna första intervju fick vi av informanten en
demonstration av systemet och hur det fungerade. Vi visades även runt på MAVA där den
personal vi skulle intervjua arbetade. Efter denna intervju genomfördes ytterligare tolv
intervjuer, sex stycken i Borås och sex stycken i Uddevalla. De är uppdelade i följande
yrkeskategorier och antal:

Ø Projektledare Borås (1 st.)
Ø Läkarsekreterare Borås (3 st.)
Ø Läkare Borås (1 st. Överläkare, 1 st. ST-läkare, 1 st. AT-läkare)
Ø Läkarsekreterare Uddevalla (3 st.)
Ø Läkare Uddevalla (1 st. Överläkare, 1 st. ST-läkare, 1 st. AT-läkare)

Vi intervjuade samtliga läkarsekreterare på de bägge avdelningarna. Däremot hade vi liten
möjlighet att påverka urvalet av läkare p.g.a. deras pressade arbetsschema. Vi hade som
önskemål att få intervjua en nyutexaminerad, en som hade några års erfarenhet och slutligen
en erfaren läkare. Detta för att täcka in de olika grupperna (ålder och befattning), så inte en
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grupp skulle bli överrepresenterad. Med hjälp av en kontaktperson i Borås och en i Uddevalla
tillfrågades både läkare och läkarsekreterare. Vi tyckte att vårt önskemål tillgodosågs väl på
bägge avdelningarna. Vi har även fått information ifrån avdelningscheferna på respektive
enhet och en IT-samordnare på Uddevalla sjukhus, vad gäller allmän information om hur
avdelningen fungerar.

Innan intervjuerna inleddes med respondenterna, informerades de om syftet med
undersökningen och att intervjun skulle spelas in. Av de två som var närvarande hade en
huvudansvaret för intervjun medan den andra hjälpte till. Om t.ex. svar som gav upphov till
följdfrågor inte noterades så fångades det upp av den andra av de två och ställde den frågan,
allt för att inte missa värdefull information. Dagen efter intervjuerna lyssnades banden av och
skrevs ner ordagrant. Intervjuerna inleddes med några korta inledande frågor om ålder,
befattning för att senare mer gå in på djupet där respondenterna fick beskriva vad de tyckte
om systemet. Som stöd för intervjuerna hade vi våra mallar, dessa bifogas som bilagor.
Utifrån varje enskild fråga växte en diskussion fram där respondenten gavs utrymme att
beskriva sin syn på just det området.

3.4 Validitet och Reliabilitet

Det är naturligt nog en målsättning för varje undersökning att ha så reliabel eller pålitlig
information som möjligt. Hög reliabilitet har vi om olika och oberoende mätningar av ett och
samma fenomen ger samma eller ungefärligen samma resultat. Med reliabel information
menas enligt Nationalencyklopedin ”pålitlighet hos uppmätta värden i experiment, vilket kan
bekräftas genom att detta kan upprepas med likartade resultat” (Nationalencyklopedin,
2002).

Det går inte att undvika att det under insamling och bearbetning av information smyger sig in
fel. Sådana fel kan uppstå i samband med många olika faktorer som finns med i en process.
Holme & Solvang (1997) skriver att forskarens uppgift därför måste vara att sträva efter att
göra felen så små som möjligt. Om informationen har låg reliabilitet kan den inte belysa
frågeställningen på ett bra sätt. Därför är en tillräckligt hög grad av reliabilitet en nödvändig
förutsättning för att vi ska kunna pröva de påståenden som frågeställningen rymmer.

Det är inte tillräckligt att ha reliabel information. Om informationen mäter något annat än det
vi vill eller tror oss mäta kan den vara hur reliabel som helst men den kan ändå inte användas
för att pröva våra frågeställningar. En nödvändig förutsättning är att vi också har valid
information (Holme & Solvang, 1997). Med valid information menas enligt
Nationalencyklopedin ”Den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser
att mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel”
(Nationalencyklopedin, 2002).

3.4.1 Validitet & reliabilitet vid kvalitativ ansats

Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ
inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man
inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ
inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett
systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten beskriver man även förutsättningarna
inför projektet och hur resultaten under processen har vuxit fram. (Malterud, 1998)
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För att öka validiteten har författarna valt att studera två yrkesgrupper, läkare och
läkarsekreterare. Det gör att flera källor har använts för att samla in data, för att fastställa
sammanhängande mönster mellan de olika yrkesgrupperna. Vid intervjuerna var minst två av
författarna närvarande och en bandspelare användes för att spela in samtalen. Detta gjordes
för att samla in så korrekt material som möjligt. Bandspelaren gjorde det möjligt för
författarna att koncentrera sig på intervjuerna och slippa tänka på andra sätt att bevara
samtalet. För att stärka reliabiliteten har författarna så noggrant som möjligt beskrivit
tillvägagångssättet för undersökningen, så att proceduren ska kunna följas av en annan
undersökare vid något annat tillfälle. Detta för att komma fram till samma resultat och
slutsatser som i denna uppsats.

3.5 Metodkritik

När det gäller att studera samhället står vi inför en komplex och mångfaldig verklighet. Det
skulle vara märkligt om vi med hjälp av ett enda metodredskap skulle kunna fånga denna
verklighet (Holme & Solvang, 1997).

Om man som vi har funnit en metod som vi anser vara den bästa för undersökningen, kan man
aldrig vara helt säker på att det är den bästa metoden för att få fram det bästa resultatet.
Resultatet vi erhöll kan skilja sig från en avdelning till en annan. Det fanns tyvärr inte
utrymme att undersöka ett större antal avdelningar beroende på den korta tid vi hade till denna
undersökning. Vidare kan man aldrig utesluta att vi har varit ledande i våra frågor till
respondenterna eller att vi har tolkat talets nyanser på ett annat sätt än vad som menats i det
inspelade materialet. Vår utgångspunkt har under arbetets gång varit att vara objektiva och
opartiska och inte färga undersökningen med egna värderingar och åsikter.

4 TEORI

I detta avsnitt beskrivs teorier som är relevanta för att förstå och ta till sig uppsatsen. Här
beskrivs både tidigare forskning och närliggande områden som relaterar till vår studie.

4.1 Implementering av nya system

Man kan lätt få den uppfattningen att informations och kommunikationstekniken skall ses
som en extern aktör som är kapabel att, när den införs förändra och göra allt till det bättre på
ett enda ögonblick. Det finns dock en motsättning i detta resonemang eftersom det i realiteten
är användarna som tillsammans med tekniken formar hela sättet att arbeta. Detta medför att
det är mycket svårt att på förhand avgöra hur det tekniska skall formas för att passa det sociala
(Latour, 1987). Teknik är aldrig helt tekniskt, utan också socialt, och det sociala är aldrig helt
socialt, utan består också av teknik (Law & Callon, 1992). De hävdar att det är omöjligt att
göra en distinktion mellan det tekniska och det sociala. Det är bra om man kan hitta olika
relevanta sociala grupper, beskriva vad de har för mål, åsikter och intressen. Utifrån detta
sedan så kan man stratifiera och problematisera fram en viss teknisk lösning. Det man talar
om då är att tekniken är socialt konstruerad och att den utvecklas i en ekonomiskt, politiskt
och intellektuellt samförstånd (Callon 1987).

Vid införandet av nya tekniska system rent generellt finns det tidigare studier (Orlikowski &
Gash,1994), som visar att den utrustning eller programvara, som placeras ut hos en användare
eller organisation, är tänkt att användas på ett visst sätt av utvecklarna och beställarna. När det
sedan tas i bruk, tas det emot och tolkas på olika sätt av de olika presumtiva användarna,
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beroende på deras attityder, erfarenheter och förkunskaper (Orlikowski & Gash, 1994). I sin
bok anser Andersen (1994) att det är användarens uppgift att avgöra vilka yttre egenskaper ett
system skall ha. Men systemutvecklaren måste förse användaren med material som ger honom
eller henne möjligheten att ta ställning till vilken typ av yttre egenskaper han eller hon vill ta
upp i sin kravspecifikation. Systemutvecklaren måste också ge användaren sådan vägledning
att denne kan avgöra vilka krav – kvantitativa eller kvalitativa – han eller hon kan ställa på de
olika typerna av yttre egenskaper. Det är orimligt att kräva att användaren själv, utan
vägledning, ska kunna avgöra vilka yttre egenskaper informationssystemet ska ha. Andersen
(1994) säger också att eftersom systemutvecklaren är experten på utvecklingsarbete och
användaren är expert på det område systemet skall stötta, så måste arbetet mellan dessa båda
grupper sammanlänkas.

Enligt Nielsen (1993) så är användbarheten inte ett endimensionellt begrepp utan associeras
med följande attribut:

Lätt att lära - Så att användaren snabbt kommer igång med sitt arbete.
Effektivt att använda - När användaren har lärt sig det nya sättet att arbeta
måste det vara effektivt att arbeta med.
Lätt att komma ihåg - Det måste gå att återkomma till systemet efter en tid
frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar.
Få fel - Användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör
fel måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.
Subjektivt tilltalande  - Man skall känna att det är tilltalande att jobba med
systemet, helt enkelt tycka om det.

Orlikowski & Gash (1994) använder teknologiska vyer/ramar för att hitta olika
förhållningssätt som kan hittas mellan olika användare av system. De hävdar att om det blir
ett glapp mellan de olika användarnas egna inre mentala bilder och förväntningar på det nya
systemet som skall implementeras i organisationen, så kan stora problem med acceptansen
hos systemet uppstå.

Författarna använder tre olika ramar för att kategorisera in de olika tankegångar som föregår
ett införande av nya system i en organisation (Orlikowski & Gash, 1994).
De är:

Förståelse – Vilken bild har man av systemet och dess möjligheter
Motiv – Varför har organisationen infört systemet
Användning – Hur används systemet i det dagliga arbetet

Att en organisations alla potentiella användare av ett system, tycker att systemet är
meningsfullt är alltså en kritisk faktor. Där det är dessa tre olika vyer/ramar som användarna
bör vara positiva till annars finns i värsta fall risken att systemet avvisas hos användarna
(Orlikowski & Gash, 1994). Vill inte användarna vara med så kommer inte systemet att
uppfylla de förväntningar man hade på systemet innan det implementerades i organisationen,
tid och resurser som är nedlagda i projektet är därmed bortkastade.

4.2 Digital diktering/tidigare forskning

Eftersom det här är ett ganska nytt område inom information och kommunikationsteknologin,
IKT, så har vi inte hittat så mycket skrivet om just detta, men det vi har hittat redovisar vi här
under. Vi har använt oss utav biblioteket och Internet för att söka efter denna information.
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Diktering i sjukvården används oftast mellan läkare och läkarsekreterare och då genom att
inspelade kassettband vidarebefordras mellan dem. Ny teknik har gjort att diktering kan ske
digitalt, vilket leder till en del förändringar där den mest uppenbara är att banden försvinner
(Ludvigson & Mattsson 2001). Författarna tycker också att en av de viktigaste slutsatserna är
att man med digital diktering kan förkorta tiden mellan inspelning och utskrift av diktat,
eftersom ingen tid går åt till logistik som vid analog diktering.

Vid en undersökning om digital diktering som gjordes på Helsingörs sjukhus i
FredriksborgsAmt (Amt är ett län, Danmarks 5:e största till befolkningsmängd) som ligger i
Danmark kom man fram till att det är stor tillfredställelse med systemet och att det används
till nästan alla diktat. Primärt framhålls att det är bättre ljudkvalitet och att det är större
säkerhet kring diktat. Det finns en backup - funktion i systemet som gör att diktaten inte kan
försvinna så som banden kunde göra. Vidare  har läkarsekreterarna en mycket bättre överblick
över diktaten. Läkargruppen i undersökningen ser gärna att det kunde finnas trådlösa
mikrofoner så att de inte är så uppbundna vid dikteringsstationen (Url6).

Ludvigson & Mattsson (2001) kommer fram till att informationen i ett journalintegrerat
dikteringssystem inte är dold även om den inte har skrivits in i journalen av läkarsekreterare.
Tillgängligheten till informationen förbättras därmed och ett jämnare informationsflöde
uppnås. Om systemet används i en situation där journalen ofta uppdateras, och antalet
experter som är inblandade i en viss vårdsituation dessutom är stort uppstår ytterligare en
effekt. Eftersom tillgängligheten till patientinformation är god, säger Ludvigson & Mattsson
(2001) att patientjournalens roll kan förändras så att den istället blir mer av ett verktyg i det
dagliga arbetet för vårdpersonalen. I ett läge där inblandade läkare behöver ta del av dikterad
information om patienten kan de, genom att lyssna på ljudfilen, få det trots att den inte har
skrivits in i journalen.

4.3 Datorstöd för samarbete

Under historiens gång har människan hela tiden hittat nya användnings områden för datorn,
från att ha varit en ren kalkyleringsmaskin via ordbehandling ser man idag ett skifte till att
datorn kommer att främja kommunikationen mellan människor.

Datorstöd för samarbete är ett brett område där man tydligt kan urskilja ett flertal tekniker och
syften. Termen CSCW (engelska för datorstöd i arbete) myntades av Irene Greif, MIT och
Paul Cashman, Digital, i början av åttiotalet i samband med en arbetsseminarium kring
utveckling av datorsystem som stöd för verksamheter och aktiviteter mellan människor i deras
arbete. När de skulle beskriva själva kärnan i innehållet på seminariet, som genomfördes i
augusti 1984 på Endicott House i Massachusets, för de 34 inbjudna gästerna föddes begreppet
CSCW (Bernhardsson, 1999). Termen CSCW kanske inte säger så mycket, om man bara
förklarar vad förkortningen betyder, men det kanske klarnar genom Ljungbergs (1997)
beskrivning av nio områden: E-post system, Organisationers kunskapslagring,
Videokommunikationssystem, Rekommendationssystem, System för virtuellt samarbete,
Arbetsflöde och kalendersystem, Dokumentdelning, Mötestödssystem och Mobila
datorsystem. CSCW är en teknik inom IT-området som underlättar samarbete mellan
människor. Genom samverkan inom exempelvis hälso- och sjukvård kan vårdkvalitén
förbättras. Detta avses både för patient och för de metoder som finns inom området.
(Stegberg, 1996)
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Beroende på vilket vetenskapligt område man tillhör ser man CSCW ur olika perspektiv. Man
betonar de enskilda orden på olika sätt och tolkar de enskilda orden på olika sätt. Man kan
fokusera på datorstöd grupprogramvara eller kooperativt arbete. Ett sätt att dela upp CSCW
området är att göra en distinktion mellan ett amerikanskt och skandinaviskt perspektiv. Det
amerikanska perspektivet är mer tekniskt inriktat, medan det skandinaviska är mer
användarinriktat (Ljungberg, 1994). CSCW består av två huvudsakliga komponenter: teknik
och människor. Den tekniska komponenten grupprogramvara skall stödja samarbetet mellan
människor i alla tänkbara situationer med avseende på tid och rum (Tabell 1).

 Samma Tid  Olika Tid

Samma Plats
Mötesstöd t ex PC-projektor,
Beslutsstödsystem

Stöd för informationsdelning vid ex.
skiftarbete

Olika Plats
Mötesstöd t ex
Videokonferenser, chatt

Stöd för informationsdelning t ex e-
post, diskussionsforum

Tabell 1. Exempel på CSCW-produkter kategoriserade i tid och rum (Ljungberg 1997).

4.4 Distansarbete

Som det sett ut hittills inom sjukvården, där diktat lagrats på band, har möjligheten till
distansarbete varit begränsad pga. tekniska problem. Att ta med band hem och sedan skriva ut
dem, innebar att det inte fanns möjlighet för personalen på sjukhuset att lyssna på bandet om
det skulle behövas. Dels skulle risken att band försvann öka.

Med införandet av digital diktering uppkommer en ny möjlighet. Eftersom diktaten lagras
digitalt på en server, kan man via en Internetuppkoppling ladda hem de diktat man ska skriva
ut och skriva ut dem i patientjournalen. Under tiden som diktatet skrivs ut, kan läkare, om de
behöver lyssna på ljudfilen.

Enligt en artikel i Dagens Medicin (Grundström, 2000) startade vid Huddinge
universitetssjukhus våren 2000 ett projekt, där läkarsekreterare gavs möjlighet att jobba på
distans. Förväntade effekter var ökad effektivitet, ge fysisk plats för fler anställda och nöjd
personal. Personalen utrustades med dator och ISDN-modem, hörlurar och kontorsmöbler. En
intervjuad läkarsekreterare menar att projektet kommer att ge henne större variation i arbetet.
Hon kan arbeta hemifrån i lugn och ro, och slipper långa restider till och från jobbet. Enligt
artikeln har tidigare försök visat att läkarsekreterarna skriver upp till 50 % effektivare vid
distansarbete. En av de intervjuade läkarsekreterarna tror att det beror på lugnare arbetsmiljö.
I artikeln skrivs också att det ställs krav på både anställda och arbetsgivare. Det gäller att en
bra relation med sin arbetsgivare. Det handlar om förtroende. En intervjuad läkarsekreterare
menar att det är viktigt att den som arbetar på distans, får det stöd och den information som
behövs för att inte tappa kontakten med sin arbetsplats. Den av de intervjuade
läkarsekreterarna, som blir först ut att jobba på distans, kommer att jobba två till tre dagar
hemma och resten av veckan på sin vanliga arbetsplats.

4.5 Teknik och programvara

För att kunna bilda sig en uppfattning om dikteringsprocessen, dels den analoga, dels den
digitala, är det viktigt att veta lite om bakomliggande teknik. Den traditionella teknik, som
använts för diktering är en så kallad diktafon. Det är i princip en bandspelare, med tillhörande
mikrofon. För att underlätta skrivandet kopplar man ofta ett fotreglage eller handreglage med
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funktioner som ”start”, ”paus”, ”spola”, o.s.v. I detta avsnitt behandlas tekniken bakom digital
diktering.

Där vi gjort vår undersökning, är den digitala dikteringen integrerad med det elektroniska
patientjournalsystemet Melior. Digital diktering kan, och används även på en del ställen som
stand alone system (ej sammankopplat med andra system). Enligt Ludvigsson & Mattsson
(2001), sker det mesta i praktiken i stand alone systemet fortfarande på samma sätt som i
analog diktering. Läkaren dikterar med en diktafon som istället för att spara ljudet på ett band,
håller det (temporärt) i den dator som diktafonen är kopplad till under diktamen och skickar
det sen direkt till servern som lagrar alla diktamen. Skillnaden för läkaren är att programmet
kräver att läkaren döper filen som skapas för diktatet när en diktamen har avslutats. Namnet
filen får har samma uppgift som när läkaren talar om personnumret för patienten i början av
en analog diktamen. Det skall visa vem som diktatet gäller för så det vanligaste är att man
även här väljer patientens personnummer (Ludvigsson & Mattsson, 2001).

4.5.1 Melior

Melior-journal 1.5 är ett system för klinisk informationshantering med fokus på den
elektroniska patientjournalen. I systemet, som används inom flera landsting, lagras och
hanteras patientdata (diagnoser, behandling mm) som är ytterst känsliga. Antalet användare
inom regionens sjukvård är stort. Tillgänglighetskravet på ett dokumentations/journalsystem
är högt, liksom kravet på sekretess och behörighetskontroll därför har varje användare en egen
användaridentitet och ett lösenord för att kunna logga in på nätverket. Via nätverket kan
användaren (om behörighet finns) ha åtkomst till andra Meliordatabaser inom sin respektive
sjukhusorganisation. Grundstrukturen i Melior 1.5 består av olika moduler. Dessa ingående
moduler är:

Ø Text (journaltext för alla personalkategorier)
Ø EDI-remiss (elektronisk remissförfrågan och svar)
Ø Korrespondens och Intyg (Möjlighet att producera pappersutskrifter av brev/remisser mm)
Ø Laboratoriebeställning och svar
Ø Läkemedelsmodulen (Listor över varje patients läkemedel. Åtkomst av FASS-text)
Ø Scanning (Möjlighet att scanna in olika dokument, tabeller, enklare bilder mm)
Ø Externa Program (Integrering mot andra program som MedSpeech)
Ø WizSel (Utsökning)
Ø Domän

Textmodulen utgör basen, men övriga moduler kan implementeras fristående och först efter
att beslut av de olika verksamheterna tagits (Url4). EDI (Electronic Data Interchange) innebär
utbyte av data. Genom att låta de olika avdelningarnas datorer prata med varandra utan
mänsklig inblandning, kan många processer rationaliseras betydligt (Stegberg, 1996).
Domänmodulen är en för sjukhuset gemensam databas. I den hanteras en gemensam
termkatalog, användare och vilken behörighet dessa har (Url5).

4.5.2 Handenhet för digital diktering
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MedSpeech är ett program som har utvecklats för att ta hand om digitala diktat som skapas på
ett sjukhus eller på en klinik. Läkarsekreterarna får upp denna ruta med outskrivna diktat.
Listan kan begränsas efter ”enhet” eller ”dikterad av”, med hjälp av de övre rullistorna. Listan
kan även sorteras på datum, personnummer eller i prioriteringsordning genom att klicka direkt
på dessa rubriker. Sortering är även möjligt på enhet, tillstånd eller på diktatets längd. När
man valt diktat öppnas SpeechMike’s återgivningsmodul.

  Bild 1. Handenhet för läkare

4.5.3 MedSpeech

På MAVA i Borås loggar läkarsekreterarna in i Melior/MedSpeech (Bild 2).

Bild 2 visar diktat som väntar på utskrift i MedSpeech.

Philips SpeechMike

Denna digitala mikrofon kopplas till datorns USB-
port. Läkaren kan via knapparna på miken rulla fram
och tillbaka i ljudfilen och redigera. Via scrollkulan
kan mikrofonen även användas som mus. Vill man
lyssna på diktat finns det en liten högtalare på
mikrofonen. Designen påminner om diktafonens.
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Diktat
DB

4.5.4 Flödet bakom digital diktering

Bild 2. Systemschema

Hur funkar det?

Läkaren talar in diktatet via en Philips SpeechMike.
Diktatet lagras i en separat ”Diktat-DataBas”.
Läkarsekreteraren kan genom programmet
MedSpeech, som har koppling till Diktat-DB:n,
direkt få upp de diktat som ej är utskrivna och skriva
ut dessa. Det fanns en koppling mellan Melior-DB:n
och diktat DB:n, för att man direkt i Melior skulle
kunna se eventuella, ej utskrivna diktat. Den
kopplingen är borttagen på MAVA i Borås pga. att
den genererade för mycket text, som ej gick att ta
bort. Därför kan man i dagsläget inte direkt i Melior
se om det finns outskrivna ljudfiler att lyssna
på.MedSpeech kräver i dagsläget minst Windows
2000, som plattform.

Koppling till datajournal

MedSpeech har anpassats till bl.a. Siemens Melior
1.5. Användaren loggar in sig i Melior som vanligt,
väljer sedan en patient, och startar sedan MedSpeech
som en "Extern Applikation". Användaren kommer
då direkt in i dikteringsläge, och får med sig den
aktuella patientens namn och personnummer.
MedSpeech kommer framöver att anpassas till flera
andra journalsystem.

Säkerhet

Vid aktivering från en datajournal följer
inloggningsuppgifterna automatiskt med användaren
till MedSpeech. Det betyder att man inte behöver
logga in sig separat i systemet. Administratören till
MedSpeech lägger upp användarna samt behörigheter
till diktaten. En sekreterare kan till exempel, ha
rättighet att kunna öppna upp och skriva ut diktat från
två olika kliniker. En läkare kanske bara arbetar på en
avdelning, och ska därför endast kunna komma åt att
lyssna på diktat som skapats på den avdelningen.
Alternativt så tillåter man att alla läkare och andra
som dikterar, ska kunna komma åt samtliga diktat på
hela sjukhuset. Det går endast att radera diktat som
man själv gjort. Har däremot en sekreterare redan
börjat skriva ut ett diktat, så går det inte att ändra i,
eller ta bort det påbörjade diktatet.
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4.5.5 Ljudfil

En minuts diktat på en ljudfil motsvarar ungefär 140 Kb hårddiskutrymme och ljudfilen
sparas på en separat server skild från övrig programvara. För att säkerställa att rätt diktat
kommer till rätt patient finns det en koppling emellan de olika programvarorna. Programvaran
ger ljudfilen ett unikt ID-nummer som kopplas till patientens journal och det lagras på rätt
person när det sparas. Efter att filen blivit utskriven så läggs den så att den inte syns. Ljudfilen
sparas sedan i 60 dagar och raderas sedan. Anledningen till att ljudfilen sparas är att det ska
finnas en möjlighet att kunna gå tillbaka och kontrollera uppgifterna. Den analoga
informationen sparas på ljudband och vidhäftas papperspatientjournalen.

4.6 Organisation

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen.
Verksamheten bedrivs i huvudsak vid lasaretten i Borås och Skene. Sjukhusen bedriver
bassjukvård för invånarna i kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Herrljunga, Lerum,
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. De bedriver även länssjukvård inom
alla specialiteter och viss regionsjukvård inom onkologi (läran om tumörsjukdomarna) och
strålbehandling. Sjukhuset är organiserat i fem verksamhetsområden - medicinska
specialiteter, opererande specialiteter, psykiatri, medicinsk service och allmän service. Inom
verksamheten arbetar för närvarande ca 4 200 personer, varav ca 3 850 är tillsvidareanställda
(Url2).

En annan av sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen är NU-sjukvården. I förvaltningen
ingår Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Dalslands-, Strömstads-, och
Lysekils sjukhus. Nytt från och med 2002 är att den tidigare gemensamma ledningen för NU-
sjukvården upplösts och varje sjukhus har sin egen ledning. NÄL och Uddevalla sjukhus är
självständiga sjukhus med egna chefer. Båda sjukhusen har såväl planerad vård som
akutsjukvård. Lokalsjukhusen är inriktade på specialistöppenvård och dagsjukvård. Inom NU-
sjukvården är över 80% av sjukhusvården akut. Totalt arbetar ca 6000 personer i NU-
sjukvården. Budgeten för 2002 var ca 2,7 miljarder kronor.

Sjukhusen är indelade i olika verksamhetsområden. Ett av verksamhetsområdena är
medicinkliniken, som i sin tur har ett antal avdelningar.

4.6.1 Vården i siffror (Västra Götalandsregionen)

• Antal vårdcentraler 172
• Antal sjukhus 17
• Antal tandvårdskliniker 139
• Antal jourcentraler 20 (Url3)

5 Resultat

5.1 Inledning

I resultatet börjar vi med att förklara lite om hur organisationerna vi undersökt är uppbyggda.
Vi berättar hur MAVA-avdelningarna fungerar i stort. Storleken på avdelningarna är ganska
lika vad gäller antal vårdplatser och personalstyrka. Däremot använder avdelningarna olika
system för att hantera patientjournaler och diktering. MAVA i Borås använder både
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elektroniska patientjournaler och digital diktering och är först i Sverige att integrera digital
diktering med Melior. Vi gör en mindre presentation av journaler och diktering på MAVA i
Uddevalla. Information i resultatet hämtas ifrån intervjuer vi gjort med personal ifrån de
bägge avdelningarna.

De som jobbar mest med diktering är läkarsekreterare och läkare. I Borås har vi har intervjuat
totalt fyra stycken läkarsekreterare, tre stycken som arbetar på MAVA och en som är
projektansvarig för digital diktering. Vi har i Borås även intervjuat en överläkare ifrån
MAVA, en ST-läkare (specialistläkare) och en AT-läkare (allmänläkare), som bägge delvis
tjänstgör på MAVA. I Uddevalla har vi intervjuat tre stycken läkarsekreterare på MAVA, en
överläkare ifrån MAVA, en ST-läkare och en AT-läkare. För att få tag på övrig information,
och verifiera uppgifter har även avdelningschefer på MAVA och IT-personal kontaktats.
Resultatet av dessa intervjuer presenteras yrkesvis, d.v.s. läkare för sig och läkarsekreterare
för sig. Av utrymmesskäl presenteras inte hela intervjuerna, utan vi har valt att presentera
sådant material som återkommer som ”teman” i flera intervjuer.

5.2 MAVA

MAVA tillhör medicinkliniken, både i Uddevalla och Borås. Avdelningarna på de bägge
sjukhusen är ungefär lika stora vad gäller bemanning. Grundbemanningen vardagar - dagtid
på avdelningarna består av 5-6 sjuksköterskor och 4-6 undersköterskor. Vad gäller läkarna är
det 2-3 överläkare som har MAVA som bas, plus 3 stycken läkartjänster där alla läkare på
medicinkliniken turas om att tjänstgöra. På avdelningarna finns också 3 stycken.
heltidstjänster som läkarsekreterare. MAVA är en avdelning med stor
patientgenomströmning. Antalet vårdplatser är i Uddevalla 28 + 2 stycken och i Borås 30
stycken.

”Det är 30 platser däruppe och det kan nästan vara omsättning på 30 platser på
en dag, medan det på en liten avdelning kanske skrivs ut 1 patient om dan där
det ligger inne 15 totalt i kanske 2 månader.” [Läkarsekreterare BA,
intervjusvar].

I Borås finns även en BEDA avdelning med ytterligare tio platser, som av verksamhetschefen
kan öppnas om trycket på MAVA blir ohållbart. Personal kallas då in till BEDA ifrån övriga
delar av sjukhuset. Medelvårdtiden på MAVA ligger på cirka två till tre dagar för bägge
avdelningarna. Patienterna kommer huvudsakligen från akutvårdcentralen. MAVA har också
en viktig roll i sjukhusens katastrofberedskap. Då MAVA är en avdelning för medicinsk
akutvård, kännetecknas avdelningen av högt tempo, där det är viktigt att organisationen
fungerar snabbt och smidigt. Avdelningen tar emot de flesta inläggningarna från
Medicinakuten och de vanligaste diagnoserna är bröstsmärtor, cerebral insult(hjärnblödning),
pneumoni (lunginflammation), yrsel, distal ventrombos (blodpropp), astma, men alla
medicinska diagnoser förekommer förstås.

”På MAVA hamnar allt ifrån patienter med ett infekterat sår på foten till
patienter med hjärtinfarkt för att det inte finns plats på HIA(Hjärt
IntensivAvdelningen) eller patienter med migrän eller magsmärtor, som inte är
kirurgiska magsmärtor, utan beror på något annat. De som jobbar där får göra
allting och sekreterarna som jobbar där gör också allting.” [Läkarsekreterare
BA, intervjusvar].
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Patienterna är undersökta, bedömda och prover är tagna på akuten. När de kommer till
MAVA är målsättningen att en överläkare skall göra en ny bedömning inom två timmar. På
papperet är meningen att avdelningen ska fungera som en ”sluss” för patienter, som blir akut
inlagda. Patienterna ligger på MAVA tills de fått en diagnos, och flyttas därefter till den
avdelning som ansvarar för vården av den diagnostiserade sjukdomen, om det inte bedöms att
de kommer att skrivas ut inom det snaraste.

5.3 Journaler/Diktering

5.3.1 Uddevalla

MAVA i Uddevalla använder pappersjournaler, men man står i begrepp att införa Melior på
hela medicinkliniken. Pappersjournalen följer fysiskt med patienten ifrån
akutvårdsavdelningen till MAVA, om det bedöms att patienten behöver läggas in.
Patientjournalen hamnar sedan på en sjuksköterskeexpedition, om den inte är hos läkaren eller
hos läkarsekreterarna eller hos någon annan. Läkaren talar in diktaten via en s.k. diktafon..
När läkaren dikterat färdigt lägger han bandet med diktatet i ett plastfodral, som sitter fast på
journalmappen och lägger sedan hela patientjournalen i en korg, som läkarsekreterarna
tömmer en gång om dagen. Utskriften av diktaten görs genom att lyssna på bandet i en
diktafon och skriva in i Word efter en formatmall för att sedan lägga utskriften i journalen.
Diktaten skrivs ut efter prioriteringsordning och läggs tillbaka i vederbörande läkares fack för
signering. Måste diktaten skrivas ut snabbt lämnar läkare eller sköterskor patientjournalen
med bandet direkt till läkarsekreterarna, som skriver ut diktatet så snabbt som möjligt. När
patienterna är utskrivna sorterar läkarsekreterarna journalen och lämnar den till ett närarkiv på
kliniken.

5.3.2 Borås

MAVA i Borås har haft Melior installerat i tre år och införde digital diktering hösten 2002.
Eftersom akutvårdscentralen också använder Melior och digital diktering, skriver läkaren på
MAVA in patientens personnummer i Melior och får upp journalen på skärmen. Ska läkaren
diktera öppnas MedSpeech via Melior. I MedSpeech talar man in diktatet via den digitala
mikrofonen. När diktatet är färdigt lagras det som en ljudfil. Läkarsekreterarna loggar in i
Melior/MedSpeech och får där upp en lista över outskrivna diktat. De väljer de dikat som är
”deras” och skriver ut efter prioriteringsordning. Diktaten skrivs direkt in i patientens
elektroniska journal. När ljudfilen är utskriven signerar berörd läkare diktatet elektroniskt i
Melior.

5.4 Läkare Borås

5.4.1 Bakgrund

De intervjuade läkarna har praktiserat som läkare i tidsintervallet 8 månader – 19 år. Samtliga
har en dator i hemmet och är allmänt positiva till datorn som redskap och som nöje. De
använder datorn dagligen privat och då mest till att surfa och betala räkningar.

Innan införandet av digital diktering dikterades det på band. Läkarna har blandade åsikter om
denna form av diktering. Problem som ofta uppkom var bland annat att journalerna försvann.
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”Ja det var ju ett system med gamla diktafoner och band, och så var det
uteslutande papper. Sen så var det ju ofta svårt att få tag i de där
pappersjournalerna, de var väck och ingen visste var. De låg på en expedition
eller nå´t, det var ett mysterium, de bara försvann. Akuten, folk var och letade
och det hände att man inte hitta dem. Det är ju en stor fördel då med Melior, är
det kända patienter får man alltid tag i uppgifter. Det är en stor fördel. Och sen
var det ju det här springet med band, det fattades band, varför finns det inga
band? Så var det inte utskrivet, då fick man ju leta efter kassetten, här kan man
bara gå in och lyssna, det finns ju på ljudfil. Så visst har det skett en
förbättring.” [Läkare BA, intervjusvar]

”Ja, då pratade man ju in på ett band, och lämnade det till sekreteraren, i deras
fack. Nu sitter vi vid en dator och dikterar in på en fil. Det är ju i princip
likadant även om informationen hamnar på en fil i datorn istället för på ett
band.” [Läkare BB, intervjusvar]

”För oss fungerade det ju egentligen bättre för det gick snabbare. Det gick
snabbare med vanlig diktafon. Exempelvis när man dikterar daganteckningar,
det blir ju mycket daganteckningar när man går på MAVA.” [Läkare BC,
intervjusvar]

5.4.2 Uppstart av digital diktering

Innan den digitala dikteringsbiten togs i drift på MAVA i Borås så hade de en kort utbildning
om systemet. Programvaruleverantören, EuroMed, höll en kortare genomgång under
personalens lunchrast. Utformningen på utbildningen är enligt en del av de intervjuade inte
tillräcklig och de anser att någon form av mer struktur behövs för att personalen ska kunna ta
till sig och känna sig mer hemma i den nya programvaran.

”Det var tillräckligt men inte särskilt strukturerat, vi fick lite broschyrer och så,
och sen genomgångar på lunchmöten, det är ju inte alla som är där samtidigt,
man kan ju ha förhinder utan det skulle vara mer schemalagt. Man skulle sätta
det på en eftermiddag mellan 13 – 15, då är man frikopplad från all annan
verksamhet. Då blir det ju ordentligt. Men när det gäller det digitala så var det
ju inte så omständigt.” [Läkare BC, intervjusvar].

De intervjuade läkarna fick också frågan om de saknade något vid själva införandet av digital
diktering och genomgående kommer utbildningsfasen upp som den bit som kunde göras
annorlunda. Samtliga anser att den kunde vara grundligare och mer saklig.

”Nä jag vet inte om det skulle varit en grundligare utbildning men jag tyckte
ändå det gick så pass bra så har jag har egentligen ingen kritik. Sen är det att vi
läkare, vi förväntas lära oss allt snabbt utan utbildning. Det verkar nästan som
om den tanken ligger i botten. Sekreterarna får en sån lång och ordnad
utbildning medan vi får ett kort PM. Sen blir det trial and error ett tag tills man
lär sig, sen så småningom kan man det hyfsat då.” [Läkare BA, intervjusvar]

5.4.3 Pappersexercis och dikteringen
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Läkarna upplever till stor del att pappersexercisen inte har försvunnit och det är ju en
förutsättning för att den nya tekniken skall tas emot och accepteras fullt ut anser de.
Datoriseringen ska ju underlätta arbetet och inte leda till att det tillkommer en massa extra
arbete enligt de intervjuade. Då som nu så måste de fortfarande fylla i ett papper som
beskriver vad det är för ett slags diktat (remiss, intyg, recept etc.) och vilken prioritet som
diktatet har. Papperet ska sedan lämnas i läkarsekreterarens fack.

Vidare så upplevs proceduren innan själva dikteringsfasen som krånglig och bökig. En läkare
uppger att själva dikteringen nu är ett stressmoment på grund av att de måste klicka sig fram i
programvaran ett antal gånger (11 ggr).

”Man måste minimera all den här pappersexercisen runt om, om man ska dra
full nytta av datoranvändningen tycker jag. Det tar ju ett par minuter att springa
dit, till läkarsekreterarna, med det här papperet.” [Läkare BA, intervjusvar]

”Med digital diktering så måste man logga in för varje patient och det är ju en
tidsprocess. Det tar längre tid, lättare med det gamla systemet för man kunde
sitta och diktera och samtidigt ha ett öga på journalen. För jag ser ju inte den
när jag dikterar utan då får man stänga ner och hålla på att fibbla med knappar
mycket mer och det är ett stressmoment.” [Läkare BC, intervjusvar]

Enligt läkarna så har de fått mer arbete efter införandet av digital diktering. En uppger att om
det är ett kortare diktat som ska göras, till exempel en daganteckning, så dokumenterar
läkaren hellre själv än dikterar in det.

Efter införandet av digital diktering så har antalet stationer/enheter där dikteringen sker
minskat. På avdelningen finns nu tre stycken dikteringsstationer och det upplevs som ”svårt
att komma till”.

”Dikteringsenheterna har ju minskat i antal, vi har ett gemensamt AT-kontor
men där finns ju inga dikteringsmöjligheter om man ska använda det här
digitala. Det är ju inget jättestort problem, för då kan man ju göra något annat
under tiden men det är ett trist inslag av programmet tycker jag. Om man inte
har en dator vid elva tiden så kanske man kan ta en tidig lunch så får man
komma tillbaka när det är ledigt. Så att man gör något annat under tiden.”
[Läkare BB, intervjusvar].

Detta är främst ett problem för AT-läkarna då de är beroende av dessa stationer. ST-läkarna
och överläkarna har på sina kontor egen utrustning för att kunna diktera. En stor fördel som de
intervjuade upplever med den digitala biten är att de på ett enklare sätt kan lyssna av gamla
diktat. Problem som de upplevde med ljudband var att de skulle sätta in band, spola och leta
fram rätt information rörande en viss patient. Det finns även en möjlighet att redigera mitt i ett
diktat som inte var möjligt innan. Nu kan läkarna gå till en position i diktatet och lägga till
den information som tillkommit.

Den nya tekniken har fått en blandad mottagning av de intervjuade. De tror också att den
allmänna inställningen bland läkarna är positiv. Ingen av de intervjuade vill i nuläget byta
tillbaka till analog diktering.
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”Det finns ju fördelar och nackdelar. Och man ska nog inte såga, det finns ju en
benägenhet att man gör det. Allt nytt och omdaningar som sker, att det var
bättre förr det är väl ganska naturligt att folk tycker så. Man ska väl fortsätta
med det här så får man göra en utvärdering senare. Och om det nu är så att det
tar längre tid så får man väl anpassa sig till det då.” [Läkare BC, intervjusvar]

5.4.4 Signering

Efter att läkarsekreterarna har gjort en utskrift av en läkares diktat ska denne sedan signera
diktatet. Med det menas att läkaren ska läsa igenom textmassan och godkänna den med en
signatur. Efter att diktatet är utskrivet hamnar det i vederbörande läkares ”inkorg”. När
läkaren loggar in i systemet får denne upp en ruta med nya diktat som skall signeras. Han/hon
läser igenom, redigerar och signerar direkt i Melior. Om läkarsekreteraren som gjort utskriften
inte uppfattar vad som sagts lämnas ett tomrum så läkaren själv kan fylla i det som fattas.
Efter att signeringen är utförd, hamnar diktatet i patientens elektroniska journal.

5.4.5 Melior

Under intervjuerna så framkom det mycket om programvaran bakom de elektroniska
patientjournalerna, Melior. Eftersom den digitala dikteringen är integrerat med Melior är
dikteringen helt beroende av att Melior fungerar fullt ut. Läkarna framförde mycket kritik
gentemot programvaran. Genomgående var det mycket negativ kritik.

”Ja det är ett dåligt system, det är inte tidsenligt påstår mina kollegor som är
mycket bättre på datorer än jag. Jag jobbade på en sommar på Graalborgs
sjukhus ute på Lofoten, det är sju år sen, ett litet sjukhus, de hade datajournal
då och hade haft det i flera år.” [Läkare BA, intervjusvar]

”Ja det krånglar, Melior är många väldigt negativt inställda till, själva
dikteringen är väl, ja det går bra. Jag har jobbat här i en och en halv månad
och under mina första veckor så gick det ju ner varje vecka.” [Läkare BB,
intervjusvar]

”Nej, och läkemedlen finns inte med där, det är mycket olika. Lite på papper,
lite på dator, det kraschar, filer försvinner. Det går ju ofta att rätta till i
efterhand med hjälp utav systemansvariga, men det är mycket krångel tycker jag
personligen och många med mig, om just Melior. Men själva dikteringen
fungerar ju, på sikt blir det väl bra om man kan få in alla enheter i datorn. Det
är ju sällan allt fungerar, allting på en gång.” [Läkare BB, intervjusvar]

Två av de intervjuade läkarna har även tjänstgjort inom primärvården och där används en
annan programvara, ProfDoc. Den programvaran verkar vara, enligt de två, mycket stabilare.

”Jag har jobbat tidigare på distrikt, jobbade lite extra, där har vi ProfDoc och
det går inte att jämföra. Det var som i en annan värld och det är nog rätt så
mycket värt det jag säger för jag är en sån novis när det gäller data. Det ska ju
va så enkelt som möjligt.” [Läkare BC, intervjusvar]

5.5 Läkare Uddevalla
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5.5.1 Bakgrund

De intervjuade läkarna har praktiserat som läkare i tidsintervallet 1 år – 20 år. De har en dator
i hemmet och är allmänt positiva till datorn som redskap och som nöje. De använder datorn
dagligen privat och då mest till att surfa och betala räkningar.

5.5.2 Dikteringsprocess

Efter varje rond eller utskrivning så dikteras information om patienten in på ett ljudband. Man
använder sig utav en bandspelare och en diktafon. Efter dikteringen är avklarad läggs bandet
och journalen i en plastmapp. Det finns två olika färger på plastmapparna beroende på vilken
prioritet som utskriften har. Dels är det en röd plastmapp som innebär att utskrift behövs
samma dag, men om det är panik så går de in med band och journal direkt till
läkarsekreterarna för utskrift, och så finns det en genomskinlig vilket innebär att det inte är
högprioriterat. Efter den proceduren så ska journalen läggas i ett fack  där sedan
läkarsekreteraren hämtar dem.

”Vi har antingen genomskinlig eller rödplastmapp, och spelar det roll hur
snabbt det går lägger jag diktatet i en röd plastficka som är akut och då går det
snabbt.” [Läkare UC, intervjusvar]

Vi ställde frågan om det händer att de behöver lyssna på diktat som ännu inte var utskrivna,
och det uppger de att de behöver. Nackdelen med att det är band som används är att ofta är det
dålig kvalitet på banden, de hör väldigt dåligt vad det är som sägs.

”Jag brukar ju backa och lyssna på banden, ibland är det att banden inte
fungerar och att det inte blir något på banden eller så är det så att banden är så
utslitna att man knappt kan höra något. Det gör det ju besvärligt. Efter jag har
dikterat så brukar jag lyssna att det blir något på varje band.” [Läkare UA,
intervjusvar]

”Klart det händer men oftast lämnar jag in banden till utskrift.” [Läkare UB,
intervjusvar]

”Nej jag använder aldrig banden utan om det är så att en patient kommer och
det finns ett diktat som inte är utskrivet så lämnar jag det till läkarsekreteraren
för utskrift omgående” [Läkare UC, intervjusvar]

De läkare vi intervjuat uppger precis som läkarna från Borås att det är ett stort problem med
att pappersjournalerna kommer på avvägar och att de tar stor plats.

5.5.3 Åsikter om analog diktering

Diktering med ljudband, analog diktering, har de intervjuade blandade åsikter om. Två läkare
menade:

”Det blir ju väldigt fördröjt allting, igår satt jag och signerade journaler som
var skrivna i mitten av november. Det ska ju vara information... om han nu
ligger inne akut eller är här akut så ska det ju inte dröja två månader innan
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informationen kommer ut. Då är det ju skräp tycker jag.” [Läkare UA,
intervjusvar]

”Det har ju hänt att diktat har kommit bort, och det är ju oförlåtligt. Man
kommer ju inte ihåg någonting. Det är ju en journalhandling som är borta då,
den är ju förstörd.” [Läkare UC, intervjusvar]

En annan menade att det inte var några direkta problem alls utan att det mer var väldigt enkelt
och bekvämt med dikteringen som det ser ut i nuläget.

”Det fungerar ju smidigt som det är och vi slipper ju det här att hantera själva
papperet och det där. Det ska ju föras in i journalen och remisser ska skickas
till olika ställen. Vi som läkare tjänar ju tid på detta att bara prata in i
diktafonen och sen sköter ju sekreterarna allt pappersarbete och utskrifter. Så
det är ju en tidsvinst och det fungerar bra.” [Läkare UB, intervjusvar]

5.5.4 Signering

När läkarsekreterarna har skrivit ut ett diktat, lämnas diktatet i läkarens korg. Godkänner
läkaren diktatutskriften lämnas den tillbaka till läkarsekreteraren som placerar utskriften i
patientens journal. Är det däremot fel i utskriften, rättar läkaren i kanten av papperet och
återlämnar diktatet för redigering till läkarsekreteraren och så genomförs proceduren tills
diktatet fått ett godkännande av läkaren.

”Jag skriver i kanten vad som är fel, då får sekreteraren tillbaka papperet och
så får de gå in i datorn och hämta det gamla diktatet, ändra och sen lämna det
utskrivna i min korg. Då får jag senare läsa igenom det igen tre dagar senare.
Det blir eller kan bli en väldig rundgång.” [Läkare UC, intervjusvar]

5.6 Likheter /Skillnader Läkare

5.6.1 Dikteringsprocess

Läkarna i Uddevalla är på det stora hela nöjda med nuvarande dikteringsform. De anser att det
fungerar bra med dikteringen och är nöjda med läkarsekreterarnas arbete med utskrifter.
Däremot hade de ibland önskat att få vissa diktat utskrivna fortare. Om en patient är
färdigbehandlad och återigen blir inlagd, är diktatet ofta inte färdigutskrivet och signerat. I det
läget finns inte journalen i arkivet och det medför att personal måste genomsöka ett antal olika
avdelningar och läkarsekreterarkontor efter denna. Det är både tidsödande och ansträngande.
Läkarna i Borås var av samma åsikt då de hade journaler i pappersform.

Läkarna i Borås har via digital diktering möjlighet att enkelt lyssna till outskrivna diktat. De
behöver inte leta efter en journal eller ett ljudband utan skriver endast in patientens
personnummer i Melior, ser om det finns outskrivna filer, öppnar Medspeech och lyssnar.
Denna möjlighet har även läkarna i Uddevalla, men de behöver få tag på patientens band,
vilket kan vara mer tidsödande. Återigen är vi inne på logistik. Alla läkare vet att denna
möjlighet finns, men det verkar inte som de använder möjligheten särskilt ofta. Behöver de
information snabbt, ber de antingen sekreterarna att göra en snabbutskrift, eller intervjuar
patienten eller anhöriga om senaste vårdtillfället.
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Signeringen skiljer sig åt mellan de bägge avdelningarna. I Uddevalla kan det bli rundgång,
papper skickas fram och tillbaka mellan läkarsekreterare och läkare. I Borås skickas diktatet
för kontroll elektroniskt till läkaren, som direkt kontrollerar, redigerar och signerar. Läkarna i
Borås upplever att dikteringsprocessen har blivit krångligare. De måste i nuläget klicka och
orientera sig i programvaran för att diktatet ska hamna hos rätt patient. Det tar enligt dem mer
tid nu. Vid den analoga dikteringen kan läkaren diktera ett varierande antal med
daganteckningar rörande flera patienter på ett och samma band, medan vid den digitala så
måste man logga in på den specifika patienten, dra diktatet och sedan vid nästa patient, göra
om den proceduren med inloggning och så vidare.

5.6.2 Melior och elektroniska datajournaler

När vi intervjuade läkarna i Borås och Uddevalla framkom det i många intervjuer synpunkter
på Melior. Uddevalla sjukhus har ej Melior på MAVA, men de intervjuade hade i viss mån
kommit i kontakt med systemet på andra avdelningar. Samtliga intervjuade läkare menade att
överskådligheten av journalerna i Melior var undermålig. Idag är den elektroniska
patientjournalen ett enda stort textdokument som bara växer i storlek med ökat antal
vårdtillfällen. Enda möjligheten att hitta nödvändig information är att scrolla sig igenom
textmassan och själv söka den information som är önskad. Vidare anser läkarna i Borås att
systemet ”går ner” för ofta och slutar att fungera. När detta händer blir läkarna utan
nödvändig information om det inte finns en pappersjournal att tillgå.

5.7 Läkarsekreterare Borås

5.7.1 Bakgrund

Gruppen läkarsekreterare har en anställningstid från 1 år till 17 år. De har dator hemma och
tycker att datorn är ett bra hjälpmedel, både i hemmet och på jobbet. Den främsta
användningen i hemmet går till att surfa och betala räkningar.

Innan införandet av digital diktering så använde sig läkarsekreterarna av bandspelare och
band. De har liknande åsikter om den analoga dikteringsprocessen. Problem som
läkarsekreterarna upplevde var att det kom in lösa band, band som inte var fastsatta på
patientjournalen. Andra problem som de upplevde var att banden var av dålig kvalitet och
läkarens diktat hördes dåligt.

”Läkaren dikterade in på band och så satte de fast bandet på journalen och
lämnade in till oss. Ibland kom det lösa band in och då fick vi lyssna så diktatet
kom på rätt journal.” [Läkarsekreterare BC, intervjusvar]

”Nä men ibland kunde band komma bort och så, det var dåliga band. Ja de var
helt utslitna så det inte blev nåt på dem och så.”  [Läkarsekreterare BB,
intervjusvar]

5.7.2 Uppstart av digital diktering

Läkarsekreterarna fick precis som läkarna en liknande utbildning. Det var en kort presentation
av programmet men de fick även en kort utbildning vid deras datorer. Till skillnad från
läkarna upplevde läkarsekreterarna att börja arbeta gick väldigt smidigt. Omställningen var
inte stor och det var lätt att komma in i den digitala dikteringsformen.
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”Det var ganska lätt, några småmissar i början men sen har det fungerat bra.”
[Läkarsekreterare BD, intervjusvar]

”Det va inte en så stor omställning då från band till ljudfiler utan det bara flöt
på och visste man var man skulle gå in och titta efter, så var det inte svårt att
hitta dem och lyssna på dem.” [Läkarsekreterare BB, intervjusvar]

En av de intervjuade upplevde det som negativt att det var stora svårigheter med leveransen
av systemet. Det första beskedet som gavs var att leveransen skulle ske innan sommaren 2002
men leverantören sköt upp den till slutet av augusti. Vid det tillfället fanns inte ett färdigt
program så det blev ytterligare förseningar. Vecka 45 var programmet installerat men själva
uppstarten gick inte helt problemfritt. Enligt respondenten kan det bero på att systemet bara
testkörts på fyra datorer och det går ju inte att jämföra med ett helt sjukhus säger
respondenten.

Andra kommentarer vi erhöll var bland annat att versionen som de fick inte var
genomarbetad, det fattades funktioner och så vidare.

”Ja vi var en testgrupp då, med alla nya program då så verkar de inte ha gått ut
och frågat allt innan de sätter ihop och skickar ut programmet utan de skickar
bara ut demoprogram som vi ska arbeta med. Så nu har vi skickat en lång lista
med uppgraderingar som ska göras. Men de har inte blivit gjort än.”
[Läkarsekreterare BB, intervjusvar]

”Jag saknades uppgraderingsknapp och tyckte det var ett trögt system. Det tog
jättelång tid att komma in i början och så är det ju svårt med sökning.”
[Läkarsekreterare BD, intervjusvar]

5.7.3 Digital diktering i nuläget

Två av läkarsekreterarna i Borås uppger att det har blivit lättare att arbeta nu mest då
beroende på att de har en större överblick över vad som ska skrivas ut. De kan planera dagen
på ett annat sätt, se vilka diktat som är akut eller brådskande och vilka som inte har den
prioriteten. Ljudkvalitén har ändrats till det bättre men inte riktigt till den grad som först
troddes.

”Jag trodde det kanske skulle vara lite bättre ljud, vi fick höra att det skulle
vara så himla bra ljud, inget prassel och så men det tycker vi att det ändå är.
Men det är ju bättre ljud än banden men vi trodde nog det skulle vara bättre.”
[Läkarsekreterare BB, intervjusvar]

I och med den nya tekniken så öppnar sig möjligheten att kunna sköta jobbet till en viss del
hemifrån. På den frågan om de kunde tänka sig att arbeta hemifrån fick vi som svar;

”Nä jag vet inte om jag skulle vilja ha hem sådana uppgifter.” [Läkarsekreterare
BB, intervjusvar]

”Nej, jag vill vara fysiskt närvarande där jag arbetar.” [Läkarsekreterare BD,
intervjusvar]



24

Ett problem har uppstått som inte existerade innan den digitala dikteringen. Efter att läkaren
har gjort ett diktat så är det lite uppgifter som han/hon ska fylla i. Det är bland annat prioritet
på diktatet, vad det är för diktat, för vilken avdelning som diktatet tillhör. Här händer det att
läkaren missar att fylla i rätt avdelning/enhet och typ av diktat vilket medför att
läkarsekreterarna behöver lyssna av ljudfilerna och kontrollera om diktatet är det rätta och att
det verkligen tillhör MAVA.

”De väljer ju inte rätt alltid, de kanske inte ens väljer rätt avdelning, prioritet
eller rätt sorts diktat, det hamnar ju mycket fel. MAVAS diktat ligger under
MAVA men de kan ju gå in och diktera och så väljer de ju inte MAVA t ex. De
väljer inte daganteckning utan de väljer någonting annat, de väljer inte samma
dag. Det blir liksom lite fel, så man får ju titta mycket noggrannare nu.”
[Läkarsekreterare BB, intervjusvar]

”Ja ibland lyssnar vi av dem när vi kollar om diktaten verkligen ska vara på
MAVA när de egentligen ska vara på GASTRO (magavdelning) och så. För
kontroll nästan bara. För det är ofta läkarna väljer fel.” [Läkarsekreterare BC,
intervjusvar]

Den allmänna uppfattningen om digital diktering tror de intervjuade att den är genomgående
positiv bland läkarsekreterare.

”Vi slipper band som lätt kommer bort. Det går också snabbare i och med att vi
slipper spola tillbaks band och slipper att de trasslar sig, som ju hände av och
till. [Läkarsekreterare BD, intervjusvar]

”För oss sekreterare har det blivit så jättelätt, det har blivit så mycket bättre
och underlättat väldigt, jag har hela tiden diktaten framför mig på skärmen. Jag
vet vad jag ska arbeta med under dagen, jag kan sitta här och skriva ut för olika
avdelningar som finns på 4 olika byggnader. Innan har vi ju behövt springa med
journaler och ha oss. Vi hade maginfluensa för någon vecka sedan vilket gjorde
att vi hade isolerade avdelningar. Vilket gjorde att vi kunde hjälpa varandra när
sekreterarna låg i maginfluensa. På så sätt har det underlättat jättemycket.”
[Läkarsekreterare BA, intervjusvar]

Av samtliga läkarsekreterare som författarna intervjuade, så svarade ingen att de på frågan om
dem fick välja, att de skulle välja tillbaka till ljudband.

5.8 Läkarsekreterare Uddevalla

5.8.1 Bakgrund

Gruppen läkarsekreterare i Uddevalla har en anställningstid från 1,5 år till 15 år. Nästan alla
har dator hemma och de som har det använder den ganska ofta. Alla är positivt inställda till
datorer och tycker det är ett bra hjälpmedel, särskilt i deras profession. Den främsta
användningen i hemmet går till att surfa och betala räkningar.

5.8.2 Dikteringsprocessen
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Arbetsgången är den att läkaren, sjuksköterskan eller någon annan på avdelningen lämnar
banden till läkarsekreterarna. För att veta vilken patient som är på bandet, följer journalen på
patienten med bandet. På bandet talas även patientens namn och personnummer in ifall band
och journal kommer ifrån varandra. Allt detta ligger i en liten mapp som lämnas i högar där
varje läkare har var sin hög med journaler/band.

När det gäller olika prioriteter (hur snabbt de måste skrivas ut) på diktaten, så fungerar det så
att den som kommer in med banden talar om hur snabbt de behöver journalen igen. Finns det
ingen läkarsekreterare på rummet läggs de som skall skrivas ut direkt på sekreterarnas stolar
och de som inte är så bråttom med läggs i olika korgar. Det finns även en speciell mapp/korg
som är rödfärgad och där läggs de diktat som är bråttom med men inte behöver skrivas på
direkten.

”Läkarn dikterar, om det kan vänta så lägger de det i en korg inne hos oss och
om det skall skrivas akut så har vi bett att få det i handen eller på stolen, så vi
kan ta det med en gång. Så skriver man ut det och sedan så går det tillbaka ut
på avdelningen för oftast är det så att patienten oftast finns kvar på
avdelningen.” [Läkarsekreterare UB, intervjusvar]

När diktaten är utskrivna så går journalerna tillbaka till läkaren så att han kan signera
utskriften. Är det småfel i journalen så ändrar läkaren direkt genom att stryka över med
bläckpenna och ändra. Är det större fel eller många så går journalen tillbaka till sekreteraren
och proceduren görs om igen.

Andra arbetsuppgifter utöver att skriva ut diktat är; Sortera journaler, leta efter journaler som
kommit på villovägar, hjälpa andra avdelningar att diktera och andra mindre tidkrävande
arbetsuppgifter som vi inte tar upp vidare här.

”Vi sorterar ju papper, vi sorterar ju journalerna, efter som vi har pappers
journaler. När patienten kommer in på avdelningen så tar sköterskorna fram
alla de papper som gäller, som de använder och så skriver ju de vad som
händer under vårdtiden och det skall ju sorteras in i en speciell ordning i
journalen. Det är ett väldigt stort arbete plocka in och sortera papper, det kan
ju vara journaler som är hur tjocka som helst.” (Respondenten visar ca.20
centimeter med händerna.) [Läkarsekreterare UA, intervjusvar].

5.8.3 Åsikter om analog diktering

Alla tre tycker att det fungerar bra med den dikteringsform de har idag, alla tillfrågade
upplever dock att det är problem med att läkarna dikterar på sköterskeexpeditionen, då
bakgrundsljud kommer med på banden vilket gör det svårare att höra vad som sägs.

”Eftersom läkarna dikterar inne i sjuksköterskeexpeditionen, så kommer allt
bakgrundljud med. Sjuksköterskorna hör man vad de säger och telefonen ringer,
pappersprassel å sånt, så det beror på var de dikterar någonstans, för det mesta
sitter de i sköterskeexpeditionen och dikterar. De har ju sin egen plats med, men
de sitter i expeditionen.”  [Läkarsekreterare UC, intervjusvar].

Banden har inte oändlig livslängd utan slits och blir sämre, då särskilt i början på bandet
eftersom det är den biten som används hela tiden. Det upplevs inte som ett jätteproblem men
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ljudkvaliteten blir sämre efter tiden, dåliga band slängs av läkarsekreterarna när de har skrivit
ut dem. Är det svårt att höra vad som sägs på bandet hjälps sekreterarna åt att lyssna och om
man ändå inte hör så lämnas ofta en lucka i texten så att läkaren kan fylla i själv det som var
tänkt. Det kan även hända någon enstaka gång att band försvinner med det är väldigt sällan,
ungefär lika vanligt är det att tomma band finns med i journalen. Då har diktatet inte blivit
gjort fast avdelningspersonalen har trott det och lämnat iväg mappen med bandet för utskrift.
Läkarsekreterarna på MAVA är de enda på medicinkliniken som arbetar helg och då skriver
de diktat för hela medicinkliniken och skriver deras akuta diktat. De hjälper även till att skriva
diktat under andra tider än helger. Det går till så att de tar en vagn och hämtar en trave
journaler som de skriver ut och sen kör tillbaka när de är färdiga senare på dagen.

”Då hämtar vi band och journalerna från andra sektioner och lämnar tillbaka
dessa när vi är färdiga med dem. Men att vi får hjälp har väl hänt någon gång,
men vi hjälper andra sektioner MER än vi får hjälp.” [Läkarsekreterare UC,
intervjusvar].

5.8.4 Framtiden med digital diktering

På frågan om vad de vet, eller har hört talas om digital diktering: Är svaren samstämmigt att
de har i princip bara hört talas om det men vet inte särskilt mycket om det.

”Nej inte mycket, men jag har sett lite i läkartidningarna. Sett i verkligheten har
jag inte gjort.” [Läkarsekreterare UC, intervjusvar].

Alla intervjuade är nyfikna på den nya tekniken att diktera, på frågan om dem kan tänka sig
att prova på det så är alla positiva till det.

”Ja det låter intressant det tycker jag, särskilt om det var kopplat ihop med
Melior också, att diktatet hamnar på rätt patient med en gång. Det verkar som
man har lite bättre överblick kanske. Det kan hända här att banden kommer
från journalen, det kan ju hända.” [Läkarsekreterare UA, intervjusvar].

”Ja varför inte. Det jag känner att det skulle vara roligt att se hur det funkar
med digital diktering, men det är väl på väg hit. För det måste ju vara en fördel
att ha det på datorn jämfört med att ha det på band. För i vissa lägen när man
inte hinner göra färdigt sitt arbete för dagen. Så måste man lägga ut bandet på
avdelningen igen, så att de kan lyssna och det klart att det är lättare om det
finns i Melior.” [Läkarsekreterare UB, intervjusvar].

Men på frågan om de kan tänka sig att arbeta med det, är de lite mer neutrala eftersom de vet
så lite om hur det fungerar att arbeta med ljudfiler istället för band.

”Vet jag inte än, eftersom jag inte vet så mycket om det så kan jag inte säga
vare sig ja eller nej.” [Läkarsekreterare UC, intervjusvar].

När det gäller att arbeta på distans från hemmet eller i arbetspooler så är alla respondenter
negativa till detta, en av de tillfrågade tycker att det i så fall skulle vara ett komplement någon
gång ibland. Det är för att mycket av det sociala försvinner, samt att man hjälper varandra att
lyssna på diktat när det är svårt att höra vad som sägs eller kvaliteten på band är dålig.
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” Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bara kunna jobba hemifrån för du har
den sociala samvaron som man ändå behöver med arbetskamrater och inte
minst oavsett hur det än är dikterat. Vi sitter två till tre personer och jobbar
ihop och hela tiden så hjälper vi varandra med att lyssnad vad säger hon, vad
säger han? Sitter du hemma tappar du de bitarna.” [Läkarsekreterare UC,
intervjusvar]

5.9 Likheter /Skillnader Läkarsekreterare

5.9.1 Dikteringsprocess

Läkarsekreterarna i Borås upplever alla att deras arbetssituation förbättrats betydligt sedan
införande av digital diktering. De upplever främst att överblicken över sitt dagliga arbete
blivit mycket bättre. Tack vare att de via MedSpeech får upp alla diktat som ligger och väntar
på att bli utskrivna, plus att man hela tiden uppdateras när nya diktat är gjorda. Däremot måste
de kontrollera att läkaren av misstag inte fyllt i fel uppgifter och att patienten verkligen tillhör
MAVA. Detta slipper man i Uddevalla.

Bandlogistiken i Borås har i princip upphört att existera, i och med införandet av digital
diktering. Då diktaten sparas i en databas så försvinner diktaten inte, vilket kunde hända med
band.

Läkarsekreterarna i Uddevalla och Borås utför ungefär samma arbetsuppgifter, men med olika
förutsättningar. I Borås använder man elektroniska patientjournaler och digital diktering,
medan man i Uddevalla har pappersjournaler och analog diktering. Vid intervjuerna tycker
läkarsekreterarna i Uddevalla genomgående att deras sätt att arbeta fungerar bra.
Ljudkvaliteten kan skilja sig avsevärt åt beroende på bandkvalitet och beroende på var läkarna
dikterar. Dikterar läkarna på sjuksköterskeexpeditionen, vilket ofta händer då det bara finns
två små läkarexpeditioner på MAVA i Uddevalla, förekommer ofta irriterande bakgrundsljud.
Detta försvårar utskriften för läkarsekreterarna. På MAVA i Borås upplever läkarsekreterarna
att ljudkvaliteten på diktaten blivit bättre än när de använde band, men inte så bra som de
trott.

Läkarsekreterare på olika avdelningar inom medicinklinken hjälper ibland varandra att skriva
ut diktat. På MAVA i Borås får sekreterarna tilldelat ett visst antal diktat som de ska skriva ut.
De väljer ut sina diktat i MedSpeech och skriver ut dessa direkt i Melior. På MAVA i
Uddevalla hämtar sekreterarna pappersjournaler ifrån den avdelning de ska hjälpa, skriver ut
diktaten och går sedan tillbaks med diktaten till rätt avdelning. Läkarsekreterarna i Borås kan
direkt på skärmen se vad de har att arbeta med under dagen, och vilka diktat som har högre
prioritet. Läkarsekreterarna i Uddevalla har en korg där journaler med vidhäftade band ligger
och väntar på att bli utskrivna efter färgordning.

6 Diskussion

Här diskuterar vi kring frågor och teman som framkom i resultatavsnittet. Vi tar upp sådant
som vi tror är relevant, och kommer ibland med förslag och jämförelser med andra
undersökningar.
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6.1 Införande

Läkare på MAVA i Borås är allmänt positiva i sin inställning till datorer. Alla har en hemma,
men användandet varierar. Eftersom digital diktering kräver mer av användaren, i form av att
klicka sig fram och tillbaka mellan patienter och diktat, kan datorvana ha en viss inverkan på
förhållningssättet gentemot digital diktering. Läkarna på MAVA i Uddevalla har också alla
dator hemma, som de använder frekvent. Eftersom elektroniska journaler är på väg att införas
på MAVA i Uddvalla, är en hög datorvana positivt. Detta ligger också i linje med vad
Orlikowski & Gash (1994) skriver i sin artikel där de menar att när systemen tas i bruk, så tas
det emot och tolkas på olika sätt av de olika presumtiva användarna beroende på deras
attityder, erfarenheter och förkunskaper.

6.1.1 Användarmedverkan

Införandet av digital diktering på MAVA i Borås har påverkat de som berörs av
dikteringsprocessen på lite olika sätt. Innan digital diktering infördes på avdelningen hade
man inte några större åsikter om systemet, eller ens hört så mycket om det. Det kan bero på att
beslutet om införandet togs utan att de som skulle arbeta med det var inblandade, vilket
Andersen (1994) menar är vanligt. Vid tidigare forskning tas vikten av att förankra
implementationen i hela organisationen upp, annars finns risken att användarna blir negativa,
och att i värsta fall att hela projektet går i stöpet. Andersen (1994) beskriver att eftersom
systemutvecklaren är experten på utvecklingsarbete och användaren är expert på det område
systemet skall stötta, så måste arbetet mellan dessa båda grupper sammanlänkas.

Att inställningen ändå är ganska positiv beror nog dels på att Melior, som är den
bakomliggande programvaran, har körts i flera år på berörd avdelning och att biten digital
diktering, som det är i Borås, är starkt integrerat med Melior. Orlikowski & Gash (1994)
poängterar i sin studie vikten av att användarna kan tillräckligt mycket om en ny teknologi för
att kunna använda och styra den på ett effektivt sätt. För att uppnå det stadiet är det
nödvändigt med träning och utbildning. Genom detta ökar användarnas förståelse kring hur
teknologin kan användas och vad som är möjligt med den. Hade man infört Melior och digital
diktering på samma gång, hade man kanske fått en mer negativt inställd personal, då det blivit
mer att ta till sig på en gång.

Läkarna i Borås menade att utbildningen de fick inte var fullgod. Orlikowski (1992) menar i
en studie att om en individ isolerat får utforska ett gruppvaruprogram kan det innebära att de
uppfattningar, förväntningar och procedurer som individen bildar sig om systemet, inte
överensstämmer med de övrigas. För att användarna skall få möjlighet till att ta till sig en ny
teknologi, krävs det att det finns resurser för detta ändamål.

6.1.2 Allmän inställning till digital diktering

De två yrkesgrupperna läkare och läkarsekreterare vi undersökt, har lite olika inställning. Det
är kanske inte så konstigt om man beaktar att för den ena yrkesgruppen, läkarsekreterare, som
är mycket positiva, har införandet inneburit många fördelar. De har fått bättre överblick,
bättre ljudkvalitet samt att ingen tid går åt att transportera journaler/band mellan de båda
yrkesgrupperna. Att tiden för logistik försvinner är enligt Ludvigson & Mattsson (2001) något
av det viktigaste som de i deras undersökning kom fram till. För den andra yrkesgruppen,
läkare, som inte är fullt så positiva, har det inneburit att de tycker sig fått mer att göra än de
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hade tidigare. De får logga in och klicka sig fram i programvaran för varje diktat, men det
verkar som att fördelarna ändå överväger så de är försiktigt positiva.

6.2 Stöd för informationsflöde genom tid och rum

De bägge avdelningarna vi gjort vår undersökning på skiljer sig väldigt mycket åt, med
avseende på journalhantering och diktering. Avdelningen i Borås använder elektroniska
patientjournaler och digital diktering, medan avdelningen i Uddevalla använder
pappersjournaler och analog diktering med diktafoner och band. Då man i Borås använder
datorstödd programvara, är man inte beroende av varken tid eller plats, detta beskriver
Ljungberg (1994). Informationen blir tillgänglig för fler samtidigt. I Uddevalla kan endast en
person lyssna på ett diktat eller läsa en journal samtidigt. Det är detta som CSCW kan
förbättra på MAVA i Uddevalla. Att få information mer tillgänglig i tid och rum. Enligt
Ljungberg (1994) består CSCW av två huvudsakliga komponenter, människa och teknik, där
den tekniska komponenten, grupprogramvaran, skall stödja samarbetet mellan människor i
alla tänkbara situationer med avseende på tid och rum. Ljungberg (1997) förklarar termen
CSCW genom att beskriva nio områden där digital diktering passar in på flera olika områden.
Han beskriver också detta i en matris där han kategoriserar de olika CSCW-produkterna i tid
och rum.

6.3 Läkare och diktering

6.3.1 Läkare vs merarbete

Två av läkarna i Borås tycker att dikteringen gick fortare förr och att de fått mer att göra.
Enligt en av de två måste man göra elva knapptryckningar innan man kan börja diktera,
medan man på MAVA i Uddevalla bara startar diktafonen och dikterar. Man bör därför se
över proceduren och se vad som kan göras, för att minska antalet knapptryckningar innan
dikteringen kan börja. Nielsen (1993) pratar om vikten att ett system är effektivt att använda.
En möjlighet kan vara att spara personliga inställningar för varje läkare, eller helt göra om den
delen av programvaran tillsammans med läkarna, när de har använt programmet ett tag. Se
(Andersen, 1994).

Vid intervjuerna framkom det att två av läkarna i Borås trodde att allt relaterat pappersarbete
skulle försvinna i och med införandet av digital diktering. Att detta inte är fallet bidrar också
med en del missnöje. När de dikterat t.ex. en epikris, måste de också fylla i ett papper som
visar vad för diktat det är, vilken prioritet det har etc., och fysiskt placera detta papper i
läkarsekreterarens fack. Gratte (1996) beskriver i sin bok fem sätt, på vilka datorn i vården
kan effektivisera och förbättra vården. En av punkterna, att minska på rutinarbeten, beskriver
att om man minskar onödigt rutinarbete, som till exempel att skriva in samma data flera
gånger på olika pappersblanketter, ges personalen mer tid över till att utföra sin huvuduppgift,
att vårda människan. Papperet är en kvarleva från tiden innan digital diktering. Frågan vi
ställer oss är om papperet är nödvändigt för att säkerställa bättre kvalité på dikteringen. Vi
föreslår att man försöker jobba bort pappersarbete, och finna andra vägar för att säkerställa
kvalitet.

6.3.2 Signerat…

En annan sak som framkom vid intervjuerna var skillnader i signeringsprocessen. Läkarna i
Borås redigerar efter utskrift av läkarsekreterarna själva sina dikat, och signerar dem sedan
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direkt i Melior. I Uddevalla signerar läkaren endast diktaten om de inte innehåller så stora fel
att läkaren själv inte kan redigera på papperet. Innehåller diktaten för många fel lämnas
journalen tillbaks till läkarsekreteraren, som får skriva om diktatet, för att sedan återigen
lämna det till läkaren för signering. Dikteringssystemet i Borås verkar ha gjort
signeringsprocessen smidigare, där man slipper risk för ”rundgång”. Både läkare i Uddevalla
och Borås menar att det finns för få dikteringsställen. Särskilt för AT-läkare. Att t.ex. sitta och
diktera på en sjuksköterskeexpedition, där det förekommer en massa bakgrundsljud, försvårar
för läkarsekreterarna att göra ett bra jobb. Viktigt är att se till att det finns lättillgängliga
dikteringsmöjligheter för alla

Två läkare i Borås upplever att diktaten skrivs ut fortare idag än de gjorde innan införandet av
digital diktering. En anledning kan vara att diktaten är färdiga att skrivas ut i det ögonblick
läkaren trycker på spara knappen. Denna slutsats kommer även Ludvigsson & Mattsson
(2001) fram till i deras undersökning om digital diktering. Läkaren behöver alltså inte som på
MAVA i Uddevalla ta ur band ur diktafonen och stoppa i journalen för att sedan lägga
diktaten i en korg eller gå med dem till läkarsekreterarna. På detta vinner man tid.
Läkarsekreterarna kan alltså om de vill, skriva ut ett diktat sekunden efter läkaren dikterat
klart. På MAVA i Uddevalla har inte läkarsekreterarna möjlighet till detta val.

6.3.3 Om överskådlighet och mobilitet

Som tidigare nämnts, finns det i och med införandet av digital diktering möjlighet att på ett
enkelt sätt lyssna på outskrivna ljudfiler. Varför detta inte används i någon större utsträckning
kan bero på att tiden ifrån diktat till utskrift i Borås kortats ner. En läkare menar också att tid
och rum spelar roll. Att behöva gå in på sin expedition och lyssna på ett diktat är inte samma
sak som att stå bredvid patienten med ett papper med all nödvändig information på. Man
väljer andra vägar för att få den information som behövs. Överskådlighet och mobilitet och
tillgänglighet är ord som uppkommer ofta. En mobil lösning med t.ex. handdator och trådlöst
nätverk kanske kan vara en lösning. Detta menar även Jobe & Jonsson (2001) i sin D-uppsats.
De föreslår även att använda digital diktering ihop med mobila nätverk och mobila enheter.
Detta tror även vi på som ett komplement till fasta enheter, förutsatt att man kan lösa problem
med bakgrundsljud, överskådlighet och överblick.

6.4 Läkarsekreterare  om diktering

6.4.1 En lyckad satsning?

När vi intervjuade läkarsekreterarna i Borås slogs vi av hur positiva de var till det nya
dikteringssystemet. När vi sammanställde resultatet fick vi känslan av att man i Borås låg
bättre till tidsmässigt med sina diktatutskrifter. En möjlig anledning kan vara att
läkarsekreterarna i Borås slipper leta fram försvunna journaler på patienter i samma
utsträckning som i Uddevalla och därför kan ägna den vunna tiden på t.ex. utskrifter av diktat.
Läkarsekreterarna i Borås menar även att de fått mycket bättre överblick över hur de ligger till
och hur många diktat de behöver skriva ut under dagen. Detta borde också bidra till snabbare
hantering av diktat, precis som tidigare forskning (Url6) visat.

I Uddevalla tycker man också att deras system fungerar bra. De har en väl organiserad
arbetsplats, och alla är invanda i sina respektive roller. Läkarna är också av den uppfattningen
att samarbetet mellan fungerar bra, och anser vidare att det skulle vara svårt att klara sig utan
dem, vid t.ex. distansarbete, vilket införandet av digital diktering möjliggör.
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6.4.2 Distansarbete?

I våra intervjuer ställer sig alla intervjuade läkarsekreterare skeptiska till distansarbete. Detta
kan till viss del bero på att vi endast frågade om de kunde tänka sig att jobba hemifrån, och
inte om de till viss del kunde tänka sig att jobba på distans. I intervjusvaren pratar de om
missat socialt umgänge som den främsta orsaken att inte distansarbeta. För de som vill
distansarbeta och t.ex. har lång resväg till arbetet, finns möjligheten att göra som på Huddinge
sjukhus. Två dagar hemifrån och tre dagar på jobbet (Grundström, 2000). Arbetsplatserna för
läkarsekreterarna liknar varandra, de sitter vid varsitt skrivbord i ett gemensamt rum. Man
verkar arbeta bra ihop och hjälper ibland varandra att förstå vad som sägs på diktaten, när
något ord eller någon mening är otydlig. Jobbar man på distans kommer denna hjälp att bli
svår att få.

6.4.3 Om att hjälpa varandra

Bägge MAVA avdelningarna hjälper ibland andra avdelningar inom medicinkliniken med
diktatutskrifter. Skillnaden mellan avdelningarna är att man i Uddevalla måste gå till den
avdelning man ska hjälpa och hämta de journaler som ska skrivas ut. Eftersom journalerna
ofta är skrymmande används ofta vagn för transport av journalerna. När man skrivit ut
diktaten går man tillbaks med journalerna till avdelningen man hjälpt. På MAVA i Borås får
läkarsekreterarna upp de dikat de ska hjälpa till att skriva ut direkt på skärmen. Man slipper
därigenom hämtningsproceduren man har i Uddevalla och spar därigenom tid. Man kan här
anknyta till Ljungberg (1994), som menar att den tekniska komponenten grupprogramvara
skall stödja samarbetet mellan människor i alla tänkbara situationer med avseende på tid och
rum.

6.4.3 Det finns ingen genväg till det perfekta ljudet…

När man införde digital diktering i Borås verkar uppfattningen bland läkarsekreterarna där ha
varit att det ”digitala ljudet skulle vara kristallklart och mycket bättre än det var på band”.
Man tycker att ljudet har blivit bättre än det var innan, det tyckte man även i en annan
liknande studie(Url6). Men när det visade sig att det fortfarande hördes bakgrundsljud och
störningar verkar man ha blivit lite besviken. Orlikowski & Gash (1994) säger att om det blir
ett glapp mellan de olika användarnas egna inre mentala bilder och förväntningar på det nya
systemet som skall implementeras i organisationen, så kan stora problem med acceptansen
hos systemen uppstå. Man bör vara försiktig med hur man beskriver ny teknik, så att man inte
glorifierar den för användarna och säger saker som sedan inte stämmer (Jobe & Jonsson,
2002). Det spelar t.ex. ingen roll hur bra en mikrofon är om man samtidigt som man dikterar
sitter och äter eller pratar med någon annan. Jobe & Jonsson (2002) menar vidare att
försäljare av IT-lösningar och ny programvara visar utbudet och förklarar sen vad varje del i
produkten kan lösa. De frågar sällan efter vad det finns för specifika behov utan övertygar på
ett trovärdigt sätt hur bra deras lösning är. Alltför ofta faller de olika verksamheterna på
försäljarsnacket eftersom den allmänna föreställningen är ju att den nya tekniken ÄR bäst.
Efter implementation så kvarstår missnöjet då de ursprungliga problemen fortfarande finns
kvar.

6.5 Journaler och Melior
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Studien har resulterat i beskrivningar av vilka fördelar och nackdelar i användningen av
digital diktering och vad det innebär för de olika aktörerna som nyttjar denna dikteringsform.
Trots intervjugruppernas positiva inställning till IT och datorer i Borås har det ändå
förekommit kritik och då främst mot den bakomliggande journalprogramvaran, Melior, som
är en förutsättning för att digital diktering ska kunna användas. Då nästan samtliga
respondenter framfört kritik mot Melior anser vi oss tvungna att diskutera lite kring
elektroniska patientjournaler.

En del av kritiken mot Melior kan bero på att man fortfarande avnänder pappersjournaler
samtidigt, eftersom Melior inte är installerat överallt. Det blir en form av dubbelarbete att
ibland ha pappersjournaler och ibland elektroniska journaler eller bägge. Så länge Melior och
dess olika moduler inte är fullt utbyggda och fungerande på en hel klinik, eller helst hela
sjukhuset kommer problem med dubbelarbete att kvarstå. I en rapport som socialstyrelsen i
uppdrag åt regeringen publicerade 2000, menade många av de intervjuade att, ”Genom att de
datoriserade journalerna fortfarande är ofullkomliga flyter mycket papper runt vid sidan av
dokumentationen i datorn”. Vidare säger författarna, ”När delar av ett sjukhus datoriseras
uppkommer snarare merarbete än rationaliseringar eftersom man måste arbeta med både
pappers- och datajournaler”(Url8).

6.5.1 Journaler och överskådlighet

Nackdelar med de idag utformade journalsystemen är att personalen inte har någon överblick
över information. Jobe & Jonsson (2002) beskriver i sin undersökning hur vårdens paradigm
innebär att papper är överskådliga och att tal/diktering är den smidigaste inmatningsformen.
Vårdpersonalen kräver en teknik som kan ersätta pappersöverskådlighet och
dikteringssmidighet. Befintlig teknik, och därmed begränsningar styr fortfarande. Journalen är
idag som ett stort textdokument och det känns besvärligt att hitta väsentlig information i den. I
nuläget måste läkaren ”scrolla” sig igenom texten och själv söka efter korrekt och önskad
information. Det senaste vårdtillfället läggs in sist i textdokumentet. Detta borde, enligt de
intervjuades önskemål gå att lösa på ett bättre sätt.

6.5.2 Skillnader i journalhantering

Efter genomförda intervjuer i Borås och Uddevalla framkom bland läkarna skilda åsikter om
journaler och dess hantering. I Uddevalla har de ofta problem med att journalerna kommer på
avvägar och är svåra att finna. Liknande problem hade de även i Borås innan införandet av
Melior. I Melior finns alltid journalen att tillgå, förutsatt att systemet fungerar. Är bara
patienten känd av personalen kan journalen direkt plockas fram ur datorn.

Det problem som kan uppstå i Uddevalla är att journalen inte hittas, vilket medför att läkaren
och övrig personal står utan den vitala information som en journal tillhandahåller. Ofta kan
journalen ligga på en konsulterande läkares skrivbord, på en annan avdelning eller så ligger
den på någon sjuksköterskeexpedition. Läkarsekreterarna i Uddevalla menade att mycket tid
gick åt att leta fram journaler. En snarlik studie har kommit fram till ett liknande resultat. Det
tar tid att ”scrolla fram” den eftersökta informationen i Melior, men tidsvinsten måste ändå bli
bättre, då man slipper leta efter en pappersjournal på avvägar (Bränge, 1998).

6.5.3 Ingen kedja är starkare än den svagaste länken…
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Alla intervjuade i Borås uppger att Melior är ett system som ofta krånglar, ”det går ner”. Om
det verkligen är Melior som är boven i dramat eller om det finns andra orsaker, som
kompabilitet med andra system eller hårdvaru-/nätverksproblem har vi ej undersökt. De
intervjuade är överens om att det är ”besvärligt” att använda. I Uddevalla handlade kritiken
inte mycket om systemfel, utan mer om dålig överskådlighet i patientjournalerna. Detta kan
tyda på att systemet är stabilare i Uddevalla, eller att de vi intervjuat inte jobbar frekvent med
Melior. Vi vågar inte dra några slutsatser om detta i vårat tunna material.

Ju mer beroende en organisation blir av olika datasystem, desto mer sårbar blir den ifall
datasystemen skulle gå ner. En av läkarna i Uddevalla uttryckte sin oro över vad som skulle
kunna hända vid en systemkrasch. Vi anser att ju mer man datoriserar en organisation, desto
mer investeringar måste läggas på att säkerställa driften. Särskilt inom en vårdorganisation,
där patienters hälsa kan bero på rätt information finns tillgänglig vid varje tillfälle. Se (Gratte,
1996).

7 Slutsats

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur införandet av digital diktering på en
avdelning kan förändra/påverka arbetet. Detta för att ge ett underlag för NU-sjukvården när de
implementerar och använder den digitala dikteringsformen i Uddevalla. För att få kunskap om
hur digital diktering, och de eventuella förändringar denna kan medföra för arbetet på en
avdelning, har vi jämfört två avdelningar med varandra, med avseende på diktering.

Vi har under arbetets gång upptäckt vissa mönster, och även sett att det finns några saker att
tänka på när man skall gå vidare med digital diktering:

• Eftersom digital diktering i Borås är helt beroende av Melior, så måste Melior fungera
fullt ut. I Borås har driften av Melior inte fungerat fullt ut vilket har lett till problem vid
utskrift av diktaten och missnöje.

• För läkarsekreterare, som är mycket positiva, har införandet inneburit många fördelar.
De har fått bättre överblick, bättre ljudkvalitet samt att ingen tid går åt att transportera
journaler/band mellan läkare och läkarsekreterare.

• För den andra yrkesgruppen, läkare, som inte är fullt så positiva, har det inneburit att de
har fått mer att göra än de hade tidigare. De får logga in och klicka sig fram i
programvaran för varje diktat, men det verkar som att fördelarna ändå överväger så de
är försiktigt positiva.

• Inför uppstarten bör man planera och strukturera så att användarna får en bra utbildning.
Avsätt schemalagd tid så att de som skall sätta sig in i systemet slipper tänka på annat.
Då vi har fått uppfattningen att systemet inte var speciellt krångligt att sätta sig in i så
behövs nog ingen längre utbildning, men för acceptansens skull bör man lägga mer
tyngd på läkarnas utbildning än vad Borås gjorde.

• Journaler och diktat ”försvinner” inte som de gjorde förut och de är alltid tillgängliga
för berörd personal. Att informationen inte är beroende av tid och rum är en bra grund
för ännu bättre vårdkvalité. Detta betyder också tidsvinster för de bägge
yrkesgrupperna.

Vi har under arbetets gång sett att det finns ett antal områden som det finns möjligheter att
forska vidare på:

• När man använt systemet något eller några år så borde man utvärdera om organisationen
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bör genomgå några förändringar på grund av det nya sättet att diktera.
• Man kan även titta på de rent tekniska detaljerna på systemet å se vilka förbättringar

sam kan göras, detta bör också ske om något/några år.
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9 Bilagor

Här ligger våra fyra olika intervjumallar, två stycken till varje sjukhus varav en är riktad mot
läkaren och en är riktad mot läkarsekreteraren.

Intervjufrågor till Läkare – Boråsenheten

***********************************************************************************************
Förutsättningar för intervjun:
1 - Vi kommer att spela in samtalet
2 - Du kommer att vara helt anonym
3 - Vi har tystnadsplikt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt
***********************************************************************************************

1. Ålder?

2. Befattning/Titel?

3. Antal år i tjänst?

4. Hur är din datorvana i allmänhet?
Ø Har du dator hemma? Hur länge har du haft den?
Ø Hur mycket använder du den?
Ø Vad har du för allmän inställning till datorer?

5. Kan du beskriva hur det fungerade innan ni införde detta med digital diktering?
Ø Arbetsgång/Rutiner?
Ø Hade du några åsikter innan digital diktering infördes? Vad för åsikter?

6. Hur fungerade inkörningsperioden av det nya dikterings systemet?
Ø Krävdes det någon utbildning för att komma igång? Längd på denna?
Ø Var det lätt att börja använda systemet?
Ø Tycker du att du kommit in det nya sättet att arbeta? Tog det lång tid?

7. Kan du beskriva hur det fungerar med dikteringen idag (Från det att det finns en ljudfil
tills den blir bearbetad)?

Ø Hur ofta använder du systemet idag? Dagligen etc.?
Ø Skiljer sig det nya sättet att arbeta mot det gamla? Vad skiljer sig?
Ø Har du ändrat åsikter sen du börjat arbeta med programmet?
Ø Vad tycker du om systemet idag?
Ø Upplever du att dina  prioriteringsvanor ändrats?
Ø Använder du ljudfilen innan utskrift och i vilken utsträckning i såfall?
Ø Händer det att du redigerar i ljudfilen? Hur ofta i såfall (dagligen etc.)?
Ø Har du någon uppfattning om vad den allmänna inställningen till systemet är?

8. Hur upplever du att denna form av diktering fungerar jämfört med ljudband?
Ø Arbetsgång/Rutiner?
Ø Känns det som ni gör några besparingar? Tids/Arbetsmässigt?
Ø Om du fick välja skulle du vilja byta tillbaka till ljudband igen?



39

Intervjufrågor till Läkarsekreterare – Boråsenheten

***********************************************************************************************
Förutsättningar för intervjun:
1 - Vi kommer att spela in samtalet
2 - Du kommer att vara helt anonym
3 - Vi har tystnadsplikt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt
***********************************************************************************************

1. Ålder?

2. Befattning/Titel?

3. Antal år i tjänst?

4. Hur är din datorvana i allmänhet?
Ø Har du dator hemma? Hur länge har du haft den?
Ø Hur mycket använder du den?
Ø Vad har du för allmän inställning till datorer?

5. Kan du beskriva hur det fungerade innan ni införde detta med digital diktering?
Ø Arbetsgång/Rutiner?
Ø Hade du några åsikter innan digital diktering infördes? Vad för åsikter?

6. Hur fungerade inkörningsperioden av det nya dikterings systemet?
Ø Krävdes det någon utbildning för att komma igång? Längd på denna?
Ø Var det lätt att börja använda systemet?
Ø Tycker du att du kommit in det nya sättet att arbeta? Tog det lång tid?

7. Kan du beskriva hur det fungerar med dikteringen idag (Från det att det finns en ljudfil
tills den blir bearbetad)?

Ø Hur ofta använder du systemet idag? Dagligen etc.?
Ø Skiljer sig det nya sättet att arbeta mot det gamla? Vad skiljer sig?
Ø Har du ändrat åsikter sen du börjat arbeta med programmet?
Ø Vad tycker du om systemet idag?
Ø Har pressen ändrats med det nya sättet att arbeta?
Ø Att man lättare kan se vad/hur mycket du gör på en dag/månad/år är det något som du

tycker är stressande?
Ø Att kunna arbeta från hemmet eller från externa pooler är det något som du tycker verkar

intressant?
Ø Upplever du att läkarnas prioriteringsvanor ändrats?
Ø Använder du ljudfilen innan utskrift och i vilken utsträckning i såfall?
Ø Har du någon uppfattning om vad den allmänna inställningen till systemet är?

8. Hur upplever du att denna form av diktering fungerar jämfört med ljudband?
Ø Arbetsgång/Rutiner?
Ø Känns det som ni gör några besparingar? Tids/Arbetsmässigt?
Ø Skriver du oftare dikteringar för andra avdelningar än du gjorde förut?
Ø Får ni hjälp oftare av andra avdelningar än ni fick förut?
Ø Om du fick välja skulle du vilja byta tillbaka till ljudband igen?
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Intervjufrågor till Läkare – Uddevallaenheten

***********************************************************************************************
Förutsättningar för intervjun:
1 - Vi kommer att spela in samtalet
2 - Du kommer att vara helt anonym
3 - Vi har tystnadsplikt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt
***********************************************************************************************

1. Ålder?

2. Befattning/Titel?

3. Antal år i tjänst?

4. Kan du beskriva hur det fungerar med dikteringen idag?
Ø Arbetsgång/Rutiner?
Ø Hur ofta dikterar du idag? Dagligen etc.?
Ø Finns det tillfällen då du skulle vilja lyssna på ljudbandet innan det är utskrivet?
Ø Tycker du att det fungerar bra med nuvarande dikterings form?

5. Hur är din datorvana i allmänhet?
Ø Har du dator hemma? Hur länge har du haft den?
Ø Hur mycket använder du den?
Ø Vad har du för allmän inställning till datorer?

6. Har du några åsikter om digital diktering?
Ø Vad vet du om digital diktering?
Ø Skulle det vara bra med möjligheter att kunna redigera och lyssna på diktat som inte är

utskrivna?
Ø Är det något som du skulle kunna tänka dig att arbeta med?
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Intervjufrågor till Läkarsekreterare – Uddevallaenheten

***********************************************************************************************
Förutsättningar för intervjun:
1 - Vi kommer att spela in samtalet
2 - Du kommer att vara helt anonym
3 - Vi har tystnadsplikt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt
***********************************************************************************************

1. Ålder?

2. Befattning/Titel?

3. Antal år i tjänst?

4. Kan du beskriva hur det fungerar med dikteringen idag?
Ø Arbetsgång/Rutiner? Bandhantering?
Ø Hur ofta skriver du diktat du idag? Antal/Dag  etc.?
Ø Tycker du att det fungerar bra med nuvarande dikterings form?
Ø Skriver ni ut dikteringar för andra avdelningar?
Ø Får ni hjälp av andra avdelningar att skriva ut diktat?

5. Hur är din datorvana i allmänhet?
Ø Har du dator hemma? Hur länge har du haft den?
Ø Hur mycket använder du den?
Ø Vad har du för allmän inställning till datorer?

6. Har du några åsikter om digital diktering?
Ø Vad vet du om digital diktering?
Ø Är det något som du skulle kunna tänka dig att arbeta med?
Ø Att kunna arbeta från hemmet eller från externa pooler är det något som du tycker verkar

intressant?


