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I

Sammanfattning
OP/IVA-kliniken på Uddevalla sjukhus har haft ambitionen att under en testperiod använda
sig av Tablet PC och ett trådlöst nätverk som verktyg för att datorisera den kliniska
informationshanteringen på UVA, vilket tidigare fördes på papper. Tidigare sätt att
dokumentera innebar dubbeldokumentation som inskränkte på tiden för patientvård och
planering. På papper skrevs information om medicinering två gånger och vård
sammanfattingen skrevs både på papper och i datasystemet Orbit. Syftet med studien var att
genom ett brukarperspektiv analysera användandet av Tablet PC för den kliniska
informationshanteringen. I denna analys ingick tillhörande programvara, ett för verksamheten
kofigurerat kliniskt informationssystem, Clinisoft. Metod för insamling av underlag till analys
utgjordes av observationer och intervjuer med användare. Studien visade att testperioden med
Tablet PC bidrog till att dubbeldokumentationen minskade men förekom fortfarande,
tillgängligheten för läsning av information blev bättre, den programvara som användes kunde
göras tydligare och fler förvalsalternativ vid inmatning kunde implementeras. Stödet för
informationsinsamling kunde bli bättre med automatisk registrering av parametrar. Teknikens
möjligheter tillsammans med en framtida integrering av system och övervakningsmonitorer
talade för en fortsatt användning av Tablet PC på UVA. Definition av vissa begrepp som
används i studien framgår av bilaga 1.

Nyckelord: Tablet PC, Uddevalla sjukhus, Clinisoft, klinisk dokumentation, mobilitet
systemmodernisering.

Abstract
During a test period the OP/ICD-clinic at Uddevalla hospital has used a Tablet PC and a
wireless local area network, as a tool, to computerise the clinical information management for
the department of post-operational care. Earlier this process was made on a regular paper. One
of the consequences of this process is double documentation, which limits the time for
planning and patient care. The information about medication was written twice on paper and
the care summary was written both on paper and registered to the computer system, Orbit.
The purpose of this study has been trough a user perspective analyse the use of Tablet PC for
clinical information management. This analyse included the application that was used by the
Tablet PC, for the department configured clinical information system, Clinisoft. Observations
and user interviews made the collecting of data that served as bases of analyse. During the test
period the study showed that the double documentation decreased, it still occurred though.
The availability for reading information was improved. The application that was used could
be made more legible and additional prechoosed alternative when registered information
should be implemented. The support for collecting information should be improved with
automated registration of parameters. The possibilities of the technique, together with a future
integration of computer systems and patients health surveillance monitors, suggest for a
continued use of Tablet PC for the post-operational care department. For explanation of some
concepts see appendix 1.

Keywords : Tablet PC, Uddevalla hospital, Clinisoft, clinical documentation, mobility, system
evolution.
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Förord

Vi vill tacka de personer som haft betydelse för framställandet av denna studie. Ett extra
varmt tack till de respondenter, uppdragsgivare och handledare som tog sig tid och kom med
konstruktiva förslag. Vi har med denna studie lagt en god grund för vår fortsatta personliga
utveckling.

Magnus Franzén & Tobias Johannesson
Uddevalla, april 2004.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Medelåldern i Sverige blir för varje år högre och högre. Enligt Sågänger och Utbult (1998)
styrs åldersutvecklingen av att andelen äldre och tillika vårdtagare ökar samtidigt som antalet
som förvärvsarbetar minskar vilket innebär minskande resurser till vården. Fortsätter den
offentliga sektorn att använda sig av de system och invanda rutiner som finns idag kommer
det att behövas ett stort antal nya medarbetare inom den offentliga sektorn samtidigt som det
kommer att bli en stramare ekonomisk ram. För att klara att ha kvar den standard på vården
som finns idag och minska kostnaderna, krävs effektiviseringar av dagens befintliga
arbetssätt. Vårdtiderna måste rationaliseras för att hantera den pågående åldersförändringen i
samhället och för att bibehålla den vårdservice som finns idag.

Området för informationsteknologi (IT) är stort och möjligheterna många. Denna teknologi
används i olika former inom de flesta verksamheter idag. Högre krav på lättillgänglig
information i rätt form och i rätt miljö påverkar arbetssituationen för anställda i de
organisationer, institutioner och företag som finns i dagens samhällen. Tekniska framsteg med
utveckling av bärbara enheter och trådlösa nätverk har bidragit till att optimera olika
kategorier av datorarbetsplatser. Sjukvården både nationellt och internationellt är ett
verksamhetsområde där behovet av information är stort. Mängden information som genereras
under vårdprocessen är ansenlig och behöver kommuniceras mellan olika vårdenheter och
aktörer. Informationshantering i pappersform har i stort sett ersatts av elektroniskt lagrad
information där olika typer av mjukvara används för att nå patientrelaterad information. Detta
kan vara av stor betydelse vid planering, styrning och uppföljning av vårdprocessen. Den
praktiska tillämpningen av patientrelaterad information i vårdprocessen är beroende av
informationens tillgänglighet. För att undvika merarbete vid inmatning av data och bristande
tillgänglighet vid läsning av information har integrering av programvaror, medicinsk teknisk
utrustning och papperssystem en stor betydelse Ruland (2002).

Uppdragsgivare för denna studie är NU-sjukvården och initiativtagare är Tommy Borg,
överläkare på Operations och Intensivvårdskliniken (OP/IVA) vid Uddevalla sjukhus. På NU-
sjukvårdens webbplats kan man läsa att organisationen består av; Uddevalla sjukhus, NÄL i
Trollhättan, Dalslands-, Strömstads- och Lysekils sjukhus. NU-sjukvården är en av fem delar
i Västra Götalandsregionen. Totalt inom NU-sjukvården arbetar 5500 personer och budgeten
för år 2004 beräknas till ungefär 3,2 miljarder kronor. På Uddevalla sjukhus arbetar det för
närvarande ca 2200 personer och det finns totalt ca 420 vårdplatser på de olika klinikerna.
Operations och Intensivvårds kliniken (OP/IVA) vid Uddevalla sjukhus har ca 260 anställda.

Varje år genomförs ca 8000 operationer på Uddevalla sjukhus. Operationsavdelningen på
Uddevalla sjukhus är uppdelad på två enheter, Centraloperation och Dagkirurgen. Beroende
på vilken typ av operation som skall utföras hamnar patienten på någon av dessa två. På
dagkirurgen opereras de patienter som beräknas kunna lämna sjukhuset samma dag och på
centraloperationen opereras de patienter som är i behov av ytterligare vård efter det att
operationen genomförts. I anslutning till de båda operationsenheterna finns det för vardera
enhet en uppvakningsavdelning (UVA). I fortsättningen kommer förkortningarna IVA, UVA
och OP/IVA användas i de sammanhang där Intensivvårdsavdelningen,
Uppvakningsavdelningen eller Operations- och Intensivvårdskliniken avses. I medeltal ligger
patienterna på dagkirurgavdelningen 2 timmar på UVA. Patienter som opererats på
centraloperation ligger 4-5 timmar på UVA för att sedan förflyttas vidare till andra
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vårdavdelningar. Den personal som arbetar på OP/IVA-kliniken har ett roterande
arbetsschema. De som är anställda på IVA arbetar också på UVA. De patienter som behöver
förlängd postoperativ vård över natten överförs till IVA:s lokaler och vård då UVA är stängd
nattetid T. Borg (personlig kommunikation, 29 januari 2004).

1.2 Patientjournallagen
Enligt Patientjournallagen ska det vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården föras
patientjournal. På Rättsnätets webbplats framgår det att patientjournal skall föras för varje
patient och journalen får inte vara gemensam för flera patienter. Med patientjournal avses i
patientjournallagen de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller
inkommer i samband med vården och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd
och vårdåtgärder. Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får
tillgång till den. Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats
ut till någon skall det antecknas i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften
eller kopian och när denna har lämnats ut.

1.3 Personuppgiftslagen
På Rättsnätets webbplats behandlas också Personaluppgiftslagen (PuL). I slutet på 1990-talet
infördes ny lag som innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av personuppgifter, Personuppgiftslagen. Som behandling
av personuppgifter räknas all slags hantering av uppgifter som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet. Det är bland annat förbjudet att behandla
personuppgifter som rör hälsa, dock finns det undantag från detta förbud.
Inom hälso- och sjukvården gäller för behandling av känsliga uppgifter enligt PuL att, om det
är nödvändigt för förebyggande hälso- och sjukvård, medicinska diagnoser, vård eller
behandling eller administration av hälso- och sjukvård är det tillåtet att behandla sådana
personuppgifter.

1.4 Teknisk bakgrundsinformation
Trådlöst nätverk eller WLAN (wireless lokal area network), förkortningen WLAN kommer
att användas i fortsättningen, har funnits på ett antal kliniker vid Uddevalla sjukhus i ca 3 år.
Det finns en eller flera personer som ansvarar för IT beroende på hur omfattande IT-
verksamheten är. På OP/IVA-kliniken finns det två personer som ansvarar för IT. Enligt IT-
samordnare A. Djurberg (personlig kommunikation 2 februari 2004) så är visionen för
sjukhuset att samtliga kliniker som använder sjukhusets generella patientjournal Melior skall
införa trådlös teknik. När tekniken började användas tillämpades inte en säker lösning för
trådlös överföring av data. Den tidigare öppna lösningen utan certifikat har 2004 bytts ut mot
en certifierad säkrare lösning för att transportera data i ett WLAN. En Tablet PC måste ha de
olika användarnas certifikat, vilket innebär att den måste kommunicera med servern innan
servern ger tillåtelse att använda nätverket. Standard på det WLAN som används inne på
UVA är 802.11b och benämningen på den tekniska lösningen är Cisco secure. På UVA finns
det idag en accesspunkt som möjliggör trådlös överföring av data. Ytterligare en accesspunkt
kommer att monteras på en avdelning som ligger i anslutning till UVA. Mätningar som gjorts
visar att UVA har en tillfredsställande täckning. Operativsystemet som används på stationära
PC är Windows 2000 och för handburen enhet Windows XP Tablet edition. De system som
används på OP/IVA kliniken där UVA ingår är Orbit och Clinisoft. Systemen arbetar mot två
olika SQL databaser. Clinisoft använder en Sybase SQL och Orbit arbetar mot en Microsoft-



Den patientnära datorarbetsplatsen


M. Franzén, T. Johannesson 3

databas. Uddevalla sjukhus har ca 80 system som används inom olika områden, alla är inte så
omfattande att de anropar en SQL databas.

1.4.1 Trådlösa nätverk
Olsson (2002) skriver att 1997 grundades en standard för trådlösa nätverk av Institute of
Electrical & Electronics Engineers (IEEE) som kallades för 802.11. Standarden presenterade
en lösning för trådlösa nätverk med en överförings hastighet på upp till 2Mbps. Tidigare hade
det inte funnits någon gemensam radiofrekvens för trådlösa nätverk, men i och med 802.11
standarden valdes den licensfria frekvensen mellan 2,4 GHz och 2,4835 GHz för
dataöverföring. 1999 kom enligt Olsson två understandarder till 802.11, de kallades 802.11a
och 802.11b. Olsson fortsätter skriva att en nackdel med WLAN kan vara sändningsstörningar
då radiovågorna i det trådlösa nätverket sänds på det licensfria 2,4 Mhz bandet. Detta
frekvensband används av andra tekniker och utrustningar, vilket innebär att störningar på den
sända signalen kan förekomma. En annan nackdel i det trådlösa nätverket är säkerheten,
kommunikationen i ett trådlöstnätverk sköts med radiovågor och dessa är svåra att stoppa.
Information sprids därmed på ett okontrollerat sätt utanför husets väggar. Med andra ord är ett
oskyddat trådlöst nätverk relativt enkelt att avlyssnas om inte säkerhetsåtgärder företagits.

Lindberg (2002) skriver att det finns olika nivåer av säkerhet för trådlösa nätverk. Den
krypteringsmetod som används av trådlösa nätverk av standarden 802.11 och som ska
motverka att senare versioner av operativsystem och andra utrustningar automatiskt söker upp
och ansluter till användbara nätverk kallas för WEP(Wired Equivalent Privacy). WEP är tänkt
att ge motsvarande säkerhetsnivå som finns för ett okrypterat icke trådlöst nätverk så att ingen
kan hävda att denne av slump anslöts till nätverket.

1.4.2 Tablet PC
Flera tillverkare tillhandahåller olika Tabletlösningar, den Tablet PC:n som används på UVA
är en HP Compaq Tablet PC TC1000 utrustad med nätverkskort för trådlös överföring. T.
Borg (personlig kommunikation 29 januari 2004) informerar att en Tablet PC fungerar som en
bärbar PC och äger alla funktionella egenskaper som en stationär dator plus att den har några
extra specialfunktioner. Tablet PC:n har bland annat en elektromagnetisk penna. Pennan kan
användas som pekdon eller när text ska skrivas in för hand. Den handskrivna texten kan
sparas direkt eller konverteras och sparas som vanliga tecken. För traditionell inmatning av
data finns ett tangentbord som enkelt kan monteras.

2 Problemområde
Den kliniska dokumentationen på UVA sker idag dels på ett stort pappersark i anslutning till
patienten och dels på stationär dator som finns på avdelningen. Det som registreras i den
kliniska dokumentationen är läkemedel och vätskor som ordinerats, tidpunkter när dessa gavs,
patienters fysiologi såsom blodtryck, puls mm. De dokumentationsrutiner som finns idag
medför en dubbeldokumentation som inskränker på tiden för patientvård och planering.
På UVA har ett försök att nå eller registrera patientinformation elektronisk i anslutning till
patientsängen påbörjats, den patientnära datorarbetsplatsen. Den patientnära
datorarbetsplatsen innebär för denna studie ett användande av en Tablet PC, WLAN och en
för verksamheten på UVA konfigurerad version av programvaran Clinisoft. I problemområdet
ingår de patienter som opererats på centraloperation och vårdas postoperativt på UVA.
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3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att undersöka ifall det är möjligt att använda Tablet PC, en analys
av den kliniska användningen av den patientnära datorarbetsplatsen på postoperativa
avdelningen vid Uddevalla sjukhus. Studien ska jämföra processen att föra kliniskt
dokumentation på Tablet PC med tidigare sätt att dokumentera och datoriserad
informationshantering med tidigare sätt att hantera information. Problemområdet och WLAN
analyseras utifrån brukarperspektiv(användbarhet och funktionalitet), mobilitet och
patientintegritet.

• Hur påverkas informationsflödet, information som skrivs, lämnas eller nås i anslutning till
patienten på UVA, av att dokumentationen sker på en Tablet PC gentemot tidigare
pappers dokumentation?

• Vilket stöd ger trådlöst nätverk med Tablet PC sjuksköterskorna i deras datainsamling,
bedömningar och vårdplanering?.

• Är säkerheten för patientinformation tillfredställande?
• Hur kommer sjuksköterskornas arbetsbörda för dokumentation att påverkas av att Tablet

PC används?
• Är användbarhet och funktionalitet för konfigurerad version av Clinisoft tillfredställande?

4 Avgränsning
Studien har inte för avsikt att analysera huruvida det system som används är effektivt som
beslutstöd i situationer där vårdpersonal saknar kunskaper eller om systemet används för att
fatta beslut som ligger utanför vårdpersonalens kompetensområde. Studien kommer inte att
mäta i vilken grad det är bra att ha tillgång till information t ex. uppgifter om medicinering för
patienterna, utan endast undersöka vilka önskemål för beslutsunderlag som finns.
Problem som rör riktlinjer för var, hur ofta och vad som bör dokumenteras kommer ej att
beröras. Studien kommer enbart genomföras på UVA som ligger i anslutning till
centraloperation och inte den UVA som tillhör dagkirurgen.

5 Tidigare studier och parallella projekt
På Geriatrik- och Rehabiliteringsavdelningen vid Uddevalla sjukhus har tidigare studier gjorts
huruvida användandet av Tablet PC kan underlätta arbetet för sjukgymnaster och
arbetsterapeuter. Resultatet som Larsson (2003) kom fram till vid denna pilotstudie var att vid
den undersökta avdelningen och för alla undersökta arbetsgrupper uppfyllde Tablet PC:n inte
de användarkrav som fanns beroende på olika förutsättningar av mobila enheter.

Brundin (2004) skriver att på kvinnokliniken vid Örebros Universitetssjukhus har Tablet PC
använts i ungefär ett och ett halvt år. De slutsatser som överläkare Carina Zetterbergs drar
efter denna tids användande är att Tablet PC:n är för tung. Den största fördelen som märkts
med användande av Tablet PC:n är att säkerheten vid medicineringen ökat, nu är det möjligt
att direkt vid patienten se vad som ordinerats och felmedicineringar undviks.

Ett parallellt projekt med att införa Tablet PC pågår på operationsavdelningen vid Uddevalla
sjukhus.
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6 Metod
Studien har ett kvalitativt angreppsätt, valet av metod för insamling av data är motiverat av
problemområdets karaktär. Fenomenet som undersökts innehåller variabler vars värden är
beroende av författarnas tolkning av insamlad information. Definitionen på studiens
kvalitativa metod är att den utgår från studiesubjektens perspektiv, brukarperspektiv. Vilket
enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är ett viktigt särmärke för kvalitativ metod.

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats
Hermeneutiken och positivismen ligger till grund för det vetenskapsteoretiska
ställningstagande som denna studie vilar på. Wallén (1996) uppger att hermeneutik innebär
tolkning av olika fenomen i relation till aktuell kontext och tolkarens förförståelse. För denna
studie innebär tolkning att förstå hur individerna i urvalsgruppen uppfattar sin situation och
vilken betydelse det får för beslut och handlingar. Händelser, agerande och arbetssituation
ingår som en del i den kontext som tolkades. Konsekvenser av detta blir att alla referenser till
empirin är tolkningsresultat. Ett av huvuddragen i dagens positivism är enligt Wallén att
förklaringar skall kunna anges i termer av orsak och verkan. Studiens analys av den
patientnära datorarbetsplatsen drivs av en processorienterad verksamhetsbild vilket, för denna
studie innebär att ett tillvägagångssätt (procedur) analyseras med orsaker, verkan och
förklaringar i fokus. Wiktorin (2003) betonar vikten av att beskriva en verksamhet som ett
antal samverkande processer. Genom att följa processflödena så är det möjligt att isolera
kritiska punkter som behöver förbättras.

Begrepp och utgångspunkter för kodifiering av problemområdet och upprättande av empirisk
data har lånats från grundad teori. Kodifiering innebär för denna studie att skapa en bild av
problemområdet. Wallén diskuterar tillämpningen av grundad teori och beskriver hur
empirisk data används för att skapa kategorier. Från området som studien täcker härleds
händelser och kategorier från det ”empirnära” (Alvesson och Sköldberg 1994 s79) material
som hämtas från problemområdet.

Studien har en induktiv ansats som innebär enligt Åsberg (2000) att utifrån någons
iakttagelser av verkligheten söker komma fram till konsekvenser. För denna studie har det
inneburit att författarna utifrån insamlat material erhållit en nyanserad bild av fenomenet. Det
primära syftet är inte att skapa ny övergripande teori, intentionen är att medvetandegöra och
spegla omständigheterna kring att använda sig av ny teknik på postoperativa avdelningen vid
Uddevalla sjukhus. Vilka konsekvenser detta ger i termer av teoribildning för det
systemvetenskapliga området redovisas under rubriken analys och diskussion.

6.2 Tillvägagångssätt
De två övergripande variablerna som mättes var verkan av att dokumentera på en mobil enhet
och personalens upplevelser av att arbeta med ett konfigurerat Clinisoft. För insamling av data
använde vi oss av observation av nuläget och åtta stycken kvalitativa intervjuer, fyra innan
införandet av Tablet PC och fyra stycken efter. Delar av den bakgrundsinformation som
tidigare redovisats erhölls genom samtal med två nyckelinformanter. När ordet sköterska
används i texten avses yrkesgrupperna undersköterska och sjuksköterska. I de fall där
yrkesgruppen specificeras skrivs undersköterska eller sjuksköterska.

Vid ett tidigare möte mellan författarna och uppdragsgivare Tommy Borg fastställdes att två
undersköterskor och två sjuksköterskor skulle ingå i studierna då båda dessa arbetsgrupper
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utför någon form av dokumentation. Sköterskorna som ingick i urvalsgruppen valdes ut av de
som arbetade på en slumpmässigt vald dag då observationen genomfördes. Uppdragsgivare
Tommy Borg samtalade med gruppen och representanter valdes. Eftersom det var
informationsflödet och inte sköterskornas arbetsinsats som skulle observeras ansågs denna
urvalsmetod ge ett representativt urval. Arbetsrutinerna på UVA är väl inarbetade och en
enskild sköterskas arbetsinsats kan inte påverka informationsflödet nämnvärt.

6.2.1 Observation
Syftet med fältstudien på UVA var att skaffa tillräcklig information för att ge en beskrivning
av nuläget för dokumentation. Observationer omfattar inte att värdera skillnader i arbetssätt
mellan de olika arbetskategorier eller mätningar av olika frekvenser för hur ofta en aktivitet
eller ett beteende upprepar sig. En beskrivning av nuläget är ett måste för att kunna jämföra
verkligheten innan införandet av Tablet PC med den då dokumentation sker på Tablet PC.
Personerna som iakttogs under observationen var de som var i tjänst på UVA och
centraloperation den dag observationen genomfördes. Samtliga fyra respondenter som
intervjuades, observerades tillsammans med övriga kollegor under dagen.

Holme och Solvang (1997) beskriver förutsättningarna för att genomföra en öppen
observation. Ett accepterande av den grupp som skall observeras är fundamentalt för att
studien ska lyckas. Vi byggde upp tillit från gruppens sida genom vår kontaktperson, Tommy
Borg, som samtalade med de personer som ingick i den arbetsgrupp som var målet för
observationen. Observationsdagen inleddes med att vi presenterade oss och samtalade om vår
utbildning och om hur observationen kommer att genomföras. Vi betonade för samtliga som
arbetade på UVA under observationstillfället att patienternas sekretess inte på något sätt
kommer att äventyras. Holme och Solvang betonar vikten av att beskriva huruvida
informationen är ett resultat av en direkt observation eller har informationen på något sätt
behandlats subjektivt

6.2.2 Intervjuer
Intervju som instrument för informationsinsamling utfördes med en respondent och två
intervjuare vid varje intervjutillfälle på respondenternas arbetsplats vid tidpunkter och i
miljöer som de själva valde. Samtliga intervjuer spelades in på band. Bandspelaren placerades
på ett sådant sätt att inga lampor eller rörliga delar som kunde påminna om det kanske
obehagliga av att bli inspelad på band syntes. Innan en intervju startades blev den intervjuade
upplyst om att inga namn kommer att tas med i studien, detta gäller både patienter och
personal.

Intervjuerna som genomfördes var standardiserade, Holme och Solvang (1997), på det sätt att
intervjun utgick från en intervjumall med frågeområden. Genomförandet innebar en relativt
låg grad av standardisering då frågorna ställdes i en ordning som anpassades efter
respondenten. Följdfrågor som ställdes var av något olika karaktär beroende på tidigare svar.
Bakgrundsfrågor var strukturerade och de frågor som rörde den intervjuades inställning till ett
visst fenomen var av öppen karaktär dvs. ostrukturerade. Det användes två olika typer av
intervjumallar som underlag till samtliga intervjuer beroende på om intervjun genomfördes
före eller efter införandet av Tablet PC (se bilaga 3 och 4). Vid en av intervjuerna som
utfördes efter införandet av Tablet PC höll en av respondenterna en kortare visning och
demonstration av handhavande av Clinisoftkonfigurationen i Tablet PC:n.
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6.3 Metoddiskussion
Med utgång från problemformuleringen föll sig det kvalitativa metodvalet naturligt. Studien
skulle endast inbegripa en av avdelningarna på Uddevalla sjukhus och inga beskrivningar av
övriga avdelningar på sjukhuset skulle göras. En kvantitativ undersökning möjliggör en
tillförlitlig generalisering beroende på urvalets storlek. Behovet av att kunna generalisera i
stor skala utifrån denna undersökning var inte aktuellt. Skall en liknande undersökning göras
på en annan avdelning eller samma avdelning på ett annat sjukhus kan dock denna studie
utgöra ett gott underlag för att se vilken riktning resultatet för den planerade studien kan
tänkas ta. Den kvalitativa undersökningen igenkänns av en flexibel och förändringsbar
uppbyggnad vilket är användbart för att få fram en djupare förståelse och ett sammanhang
mellan olika faktorer. En kvantitativ studie med en stor datamängd och statistiska resultat
uppfyller ej (i detta sammanhang) kraven på förståelse som nämns ovan. Utifrån en kvalitativ
undersökning är det enklare att göra relevanta tolkningar då metoden har en förmåga att ligga
jämförelsevis nära vardagen. En huvudfråga i uppsatsen var att undersöka sköterskors
upplevelser av att dokumentera på en Tablet PC. Respondenten fick möjlighet att själv
gestalta hur denne uppfattar situationen vilket är betydligt enklare i en kvalitativ
undersökning.

Det vetenskapsteoretiska syftet med studien är inte att skapa någon ny teori för vetenskapliga
ansatser eller att testa en befintlig teori. De vetenskapsteorier som presenterades ovan utgör
tillsammans den ansats som ligger till grund för den abstrakta tolkningsprocess som används
för att generera ett resultat och underlag för analys. Studien skall spegla verkligheten före och
efter införandet av en mobil enhet. I detta ingår ett antal kognitiva processer och mänsklig
perception. Utifrån de metodologiska förutsättningarna som ges ovan kommer resultatet
senare i studien att diskuteras, tolkas och appliceras i teoridelen.

I Wallén (1996) framgår kritiken mot induktiva ansatser där en del av kritiken var att
generella lagar utifrån en studie som enbart innehåller ett begränsat antal observationer och
intervjuer inte kunde göras. Ytterligare kritik är att inga förutsättningslösa observationer kan
göras, det finns alltid ett inslag av teori. Observationen som gjordes var att objektivt beskriva
dokumentationen på UVA. Graden av objektivitet påverkas av vad som väljs att observera
utifrån personlig bakgrundkunskap och tankefigur. Förutsättningarna var att observera allt
som rör dokumentation, för att göra detta måste den kontext där dokumentation sker. Detta
gjordes utan att subjektivt filtrera vad som i sammanhanget var värt att notera. För att
förtydliga det hela så var vår uppgift att hitta de tillfällen då klinisk dokumentation gjordes
och bredden med situationer då detta görs är inte allt för omfattande. Möjligheterna att som
observatör subjektivt påverka dokumentationen är begränsad, för att göra så måste
observatören välja att utesluta information eller fysiskt störa personal. Resultaten av
observationen är en direkt översättning av informationen som hämtades från UVA vid
observationstillfället.

7 Teori
Studiens definierade problemområde förklaras och beskrivs utifrån mobilitet som
övergripande teori. Ytterligare teorier som används för att närma sig problemområdet är
systemutveckling med fokus på systemmodernisering samt MDI.
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7.1 Systemmodernisering
Enligt Andersén (1994) har ett informationssystem uppgiften att tjäna en verksamhet.
Händelser och aktiviteter som hör ihop med och hanterar information kan inte utföras på ett
tillfredsställande sätt ifall inte verksamhetens mål och uppgifter är kända. Andersén betonar
att metoder för insamling, lagring, överföring och presentation av information skall utvecklas
i dialog med framtida användare och anpassas efter verksamheten. Grundén (2003) stödjer
detta resonemang och skriver om samstämmighet i utformning av teknologi och organisation.
Ren systemutveckling förekommer sällan idag. Wiktorin (2003) diskuterar systemverkan och
systemmodernisering genom att fokusera på utveckling av mogna system som använts i en
verksamhet under en längre tid i. Många system utvidgas eller anpassas på ett sätt som kan
fodra ny teknik. En effektiv systemförvaltning är ett måste för att underhåll och
vidareutveckling av befintliga system inte skall resultera i stora kostnader för felrättningar och
dränera resurserna för funktionsförbättringar. Enligt Wiktorin så har synen på ett systems
utvecklingsprocess förändrats. Ett systems kostnad bedöms inte enbart under själva
utvecklingsarbetet utan under hela dess livstid. Denna förändring har bidragit till att
egenskaperna modifierbarhet och förvaltningsbarhet klättrat uppåt på kravlistan för hur ett
system skall vara uppbyggt.

Wiktorin skriver att systemmodernisering är ett samlingsnamn för alla former av
genomgripande förändringar med avsikt att förbättra ett befintligt datasystem.
Moderniseringen behöver inte gälla hela systemet, den kan begränsas till enbart
kodrenovering eller konvertering. Migrering är en vanlig term för teknikanpassning, Wiktorin
diskuterar olika sätt att anpassa tekniken. Ett byte av teknisk systemmiljö innebär
konvertering från en miljö till en annan. Teknikanpassning kan innebära att programkod
konverteras från ett språk till ett annat, ändra struktur och miljö för databaser eller byte av
datormiljö. En anpassning till en ny datormiljö kan enligt Wiktorin innebära att ett system helt
eller delvis konverteras till önskad miljö. Ett befintligt system kan anpassas till en ny miljö
genom att endast önskvärda funktioner rekonstrueras i den nya miljön se Figur1.

Figur 1: En sammanställning av vad Wiktorin (2003) menar med att endast delar av systemets funktioner
används av klienterna

7.1.1 Systemintegration
Ett betydelsefullt område för systemmodernisering är sammankoppling av befintliga system.
Carina Zetterberg överläkare vid kvinnokliniken på Örebros Universitetssjukhus nämner i
artikeln ”Här bedrivs sjukvård i teknikens framkant” av Brundin (2004) att klinikens
framtidsvision är att koppla ihop patientjournalen med röntgensystemet för att effektivisera
arbetet. Wiktorin (2003) skriver att behovet av systemintegration uppstår när stöd för
verksamheter som spänner över flera områden behövs. Dwivedi et al. (2002) har närmat sig
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möjligheterna att integrera informationssystem i sjukvården genom mobila lösningar. Enligt
denna källa så är frånvaron av integrerade system det största hindret för den högre grad av
produktivitet som är nödvändig för vårdsektorn. För att kunna integrera systemen behövs en
programvara, ett verktygspaket som innehåller komponenter för konvertering, överföring och
lagring av data till och från befintliga system och databaser. En slutsats som redovisas är att
teknik baserad på mobila lösningar och trådlöst nätverk i samverkan med befintliga system
kan bidra till att kunna realisera visionen om integrerade informationssystem i vården.

7.2 Mobilitet
Teknologiska framsteg med mindre och smidigare produkter har resulterat i att de ökande
kraven på information och kommunikation lättare kan mötas. Att kunna kommunicera och
transportera data med minskade eller få begränsningar oavsett var användaren befinner sig har
idag en hög efterfrågan. Det finns många olika system, hårdvara, mjukvara och verktyg som
utvecklats eller anpassats för att möta kraven för mobilitet. Kristoffersen och Ljungberg
(Braa, Sörensen & Dahlbom 2000) diskuterar vad mobilitet är och var gränserna för vad som
anses vara mobilt går. De anser att ordet mobilitet är så gott som omöjligt att definiera. Det
kan vara lätt att råka utesluta självklara exempel eller områden som måste täckas av
definitionen. En allt för vag definition kan på sikt enligt Kristoffersen och Ljungberg leda till
ett misslyckande med att belysa viktiga aspekter av begreppet. Samtidigt som denna
problematik är ett faktum så vet alla intuitivt vad mobilitet är och innebär. Exempel på detta
kan vara brevbäraren eller den resande säljaren som anses vara mobila, kocken eller
sekreteraren är ej mobila. Fortsättningen av denna teorigenomgång skall för studien på ett
hållbart sätt utröna och kategorisera vad mobilitet är och innebär.

Lindroth och Östlund (2001) skriver att bärbara enheter utgör en naturlig del av arbetsdagen.
Som stöd för ett mobilt beteende krävs en förståelse för de möjligheter och begränsningar som
mobilitet innebär. Begränsningar och möjligheter kan framträda i olika former beroende på
vilken kontext ett system ingår i. En fördel är att användaren inte är bunden till en viss plats,
en person kan befinna sig på olika platser och ändå utföra sina arbetsuppgifter. Nackdelar kan
vara att någon som är mobil alltid förväntas vara anträffbar eller går miste om social
interaktion i fikarummet eller andra mer informella miljöer.

När området mobilitet berörs är det ofta i samband med diskussioner om mobiltelefoni,
handdatorer eller arbeten som innebär att användare befinner sig på olika platser beroende på
arbetsuppgiftens geografiska placering. Enligt Lindroth och Östlund behöver mobilitet inte
nödvändigtvis handla om rörelse utan det kan innebära att användare är borta ifrån de resurser
som denne normalt har tillgång till. Att sitta vid en annan stationär dator istället för den som
vanligtvis används är en form av mobilitet.

7.2.1 Användandet av mobil IT
Kristoffersen och Ljungberg (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000) presenterar de kärnbegrepp
som framkommit i deras forskning inom området mobil informatik. De har genom att förlita
sig på empirisk data från flera fältstudier inom mobilitet tagit fram en grundläggande modell
för användandet av mobil IT se figur 2. Syftet med denna modell är inte att definiera mobilitet
utan att ge utvecklare ett ramverk för att förstå och samtala om hur människor använder IT i
en mobil miljö. I huvudsak reflekterar modellen i vilka former som IT förekommer i mobila
miljöer. I modellen används engelska begrepp vilka ger en tydligare bild av området. I den
löpande texten översätts begreppen till svenska och kommer i denna form användas i
kommande avsnitt.
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Användning av IT i mobila miljöer

Figur 2: Grundläggande referensmodell av Mobil Informatik (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s.151).

Modellen som framgår av figur 2. framhäver de tre baskategorierna omgivning, modalitet och
applikation som enligt Kristoffersen och Ljungberg tillsammans på ett övergripande sätt utgör
fenomenet mobil IT. De betonar att begreppen för modalitet och omgivning endast är
kandidater för att förstå den specifika användningen av IT i mobila sammanhang.

7.2.2 Omgivning
Användandet av mobil IT förekommer alltid i någon form av miljö. Kategorin är uppspjälkad
två subgrupper, fysisk och social omgivning. Den fysiska omgivningen är den observerbara
miljö där IT används. Ett kafé är ett exempel på fysisk miljö där användningen av mobil IT
kan observeras. Den fysiska miljön påverkar i hög grad på vilket sätt vi använder IT.
Användaren ställs inför en situation som innebär att uppgiften måste kombinera med
teknologi. Inte lika tydligt kan den sociala miljön definieras i olika sammanhang. Den sociala
miljön består av interaktion mellan människor som baseras på formella eller informella
stukturer, socialt konstruerade mönster och regler. Kultur och olika former av inflytande
spelar en stor roll för hur den sociala miljön ser ut.

7.2.3 Modalitet
Modalitet är ett metabegrepp för graden av mobilitet. Kristoffersen och Ljungberg (Braa,
Sörensen & Dahlbom 2000) beskriver två naturliga förekomster av modalitet, mobil eller
stationär.

Modality is the fundamental pattern of motion of an activity.
 (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s.150)

Att specificera generella kriterier för om en aktivitet är mobil eller stationär är svårt. En
anledning är att så gott som alla aktiviteter innehåller någon form av mobilitet. Genom att
betrakta figur2. framgår det att i modalitet ingår, Vandrande, Besökande och Resande.
Kristoffersen och Ljungberg förklarar vad det kan innebära att vara mobil med dessa tre
arketyper som utgångspunkter.

• Vandrande; Denna typ av modalitet är ständigt närvarande även vid stationärt arbete, då
en person kan förflytta sig mellan stationära datorer. Aktiviteten karaktäriseras av en
utbredd lokal mobilitet. Det innebär individer som i t.ex. en byggnad, oljetanker eller
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plattform av något slag befinner sig på olika platser beroende på var behovet av att få ett
arbete utfört finns.

• Besökande; när personer besöker en plats under en viss tid innan han/hon fortsätter till en
annan typ av plats. Exempel på detta kan vara konsulten som vistas en tid hos sin klients
organisation. Denna kategori täcker den typ av mobilitet som ingår då en individ
spenderar tid på en tillfällig plats. Individen kan själva ha med sig enheter för
informationshantering eller använda för platsen befintliga enheter.

• Resande; i denna grupp ingår de personer som med ett fordon tar sig från punkt A till B i
arbetet, fritiden eller på semestern. En person som använder någon form av bärbar enhet
på pendeltåget är exempel på användare som går under kategorin Resande.

Luff och Heath (1998) närmar sig mobilitet på ett något annat sätt än Kristoffersens och
Ljungbergs tre modaliteter. De har valt att dela in mobiliteten i tre andra typer av modaliteter
som bäst beskrivs med engelska termer, Micro-mobility, Remote-mobility, Local-mobility.
Modaliteterna härleds utifrån tre empiriska studier som genomfördes i engelsk primärvård,
Londons tunnelbana samt på en byggarbetsplats.

Micro-mobility modaliteten härleds ur en studie gjord i primärvården där en
papperspatientjournal som artefakt studerats när den förflyttats mellan läkare, olika
avdelningar och när den flyttats mellan den vårdande läkaren och patienten i sjukhussalen.
Luff och Heath har iakttagit på vilka olika sätt journalen kom att bli mobil och vilka ändamål
som uppfylldes i och med detta. Journalen är i centrum för kommentarer och gester och är
grunden i ett samtal mellan t.ex. läkaren och patienten där det är möjligt för läkaren att ha
journalen i knät vid samtal med patienten för att sedan lämna denna till patienten för att läsas.
Micro-mobiliteten beskriver artefakten som mobil inom relativt begränsat område, den
transporteras inga längre sträckor.

Den andra av Luff och Heaths modaliteter, Remote-mobility, förklaras med exemplet hur en
förman förflyttar sig mellan olika byggarbetsplatser och samlar in allokeringsark som
arbetsledarna på byggarbetsplatsen har fyllt i. Individen förflyttar sig över större områden för
att söka information till skillnad från Micro-mobilityn.

Luff och Heath fortsätter med en tredje modalitet Local-mobility som grundas ur studier
gjorda på en tunnelbanestation i London. Enda positionen där alla ytor på stationen kan
övervakas är från ett övervakningsrum där en kontrollant är placerad. I rummet finns bland
annat radioutrustning för kommunikation med annan stationspersonal, direkttelefon till polis
och monitorer som återspeglar händelser på stationen. Tekniska hjälpmedel används för att
förlänga övervakarens sinnen. Local-mobility innebär för detta exempel att övervakning sker
för flera platser samtidigt utan att individen fysiskt behöver förflytta sig mellan olika miljöer.

7.2.4 Applikation
Enligt Kristoffersen och Ljungberg (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000) är denna del är avsedd
att beskriva den tekniska delen av mobilitet. De tre komponenter som ingår är kombinationen
av de tekniker som används, olika typer och former av data samt de program som används.
Teknologin är den typ av hårdvara som användaren arbetar med. Den kan vara stationär,
bärbar eller portabel. En PC är exempel på stationär, en laptop på bärbar, Tablet PC eller
PDA. Data är den andra gruppen som utgör applikation. Data är det som utgör underlag för
information och kan framträda i olika former. Program är den del som användaren interagerar
med och innehåller funktioner för att processa data på olika sätt.
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Området applikation och dess innehåll påverkas i hög grad av tekniska framsteg. Muñoz et
al.(2003) ger med ett designorienterat perspektiv exempel på kontext- medveten mobil
kommunikation i sjukhus. De berör samtliga delar i användandet av mobil IT och sätter in
mobilitet i ett sammanhang, vilket ökar förståelsen för de delar som presenteras i figur 2.
Mobila användare ändrar konstant sin position och det är möjligt för de mobila enheter som
används att känna igen de olika miljöer som användarna utför sina arbetsuppgifter i.
Programvaran i systemet möjliggör för användaren att specificera vilka omständigheter som
skall vara uppfyllda för att ett meddelande till en annan användare skall skickas. En användare
som skickar ett medelande kan ange att en patients lab. resultat skall skickas till den läkare
som först anländer till patientrummet eller begära att meddelandet skall skickas till en specifik
läkare när denne anländer till laboratoriet nästa morgon. Muñoz et al.(2003) kompletterar
denna teoridel med att visa dynamiken och en liten del av alla möjligheter som finns för att
anpassa delarna som ingår i kategorin applikation som visas i figur 2.

7.3 Informationssystem i hälso- och sjukvård
Cornelia Ruland är sjuksköterska och har doktorerat i ”nursing informatics” vid Case Western
Reserve Univeristy, USA. Ruland (2002) skriver att en patientjournal bör vara tillgänglig på
den plats där vårdarbetet utförs. Data skall registreras i samma ögonblick en händelse inträffar
eller i omedelbar anslutning till situationen. En elektronisk patientjournal kan läsas av flera
personer samtidigt trots att de befinner sig på olika platser. Journalen kan användas av
sjuksköterskorna vid patientsängen samtidigt som läkaren kan skriva journalanteckningar på
sitt rum. De flesta patientaktiviteter utförs i patientens rum och möjligheterna att hantera data
vid patientens säng innebär många fördelar. Det är vid denna plats där de flesta
omvårdnadsdata och medicinsk data förekommer. Det är här som behovet av beslutsstöd finns
och detta är platsen där patientinformation skall dokumenteras.

För att dokumentationsarbetet skall vara framgångsrikt betonar Ruland att tillgängligheten
spelar en viktig roll. Ett antal olika lösningar har prövats för att komma nära patienten. Försök
med att placera stationära datorer i patientrummet, datorer på vagnar med hjul eller bärbara
datorer har prövats. På senare tid har bärbara enheter med pennbaserade lösningar för att
hämta eller dokumentera data hamnat i fokus. En bärbar enhet möjliggör ett patientnära arbete
för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan till skillnad mot tidigare vistas nära patienten i en
större utsträckning och samtidigt ha tillgång till patientinformation genom ett WLAN. Det är
inte enbart sjuksköterskor som kan utnyttja fördelarna med WLAN. Enligt Dwivedi et al.
(2002) så använder de läkare som ingår i deras diskussion om mobilitet sina mobila enheter
till att söka information om läkemedel. Samma applikation tillhandahåller också information
om alternativa läkemedel samt ger varningar för eventuell ordination om så behövs. Mobila
enheter används för att skriva patientordineringar, registrera den dagliga interaktionen med
patienter eller vårdplanering vid patientsängen. Fördelen är den att omvårdnad och medicinsk
behandling kan planeras tillsammans med patienten. Sjuksköterskor kan tillbringa mer tid hos
patienten. Väntetider kan reduceras genom att information om patienten finns direkt
tillgänglig och en behandling påbörjas utan fördröjningar skriver Ruland.

7.4 Från stationärt till mobilt informationssystem
Att omstrukturera befintliga informationssystem innebär att arbetssituationen förändras.
Enligt Ruland (2002) så kan arbetsuppgifter och kontakter med kollegor påverkas genom att
informationsöverföringen ändras. När ny teknologi införs eller ska införas, är det viktigt att
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nyttan med förändringen analyseras, i detta ingår de enskilda uppgifter som anställda dagligen
utför. Risken finns att endast själva arbetsgången förändras och de effekter som förväntades
av den nya tekniken uteblev.

Ruland skriver att de som använder ett system kan bygga upp en oro inför omstruktureringar
av ett befintligt system. Särkilt om det innebär att nya arbetsuppgifter kommer att införas i det
dagliga arbetet. När förändringar i samspelet med kollegor och möjligheter att handla utifrån
eget omdöme minskar ökar misstänksamheten och missnöjet för den anställde i
organisationen. Motstånd uppstår ifall användarna känner att den nya tekniken kommer att
påverka vårdkvaliteten negativt. Den personliga känslan av att ens arbete och kunskaper har
ett värde för organisationen är mycket viktiga för den professionella stoltheten. När införandet
av ny teknik eller nya system inskränker på dessa värden eller missgynnar samarbete och
personliga kontakter kan delar av arbetet förlora sin mening.

7.5 MDI
MDI står för Människa Dator Interaktion och innebär ett samspel mellan människa och dator.
Preece (1994) förklarar MDI med:

Human-Computer interaction is the kind of dicipline, which is neither the study of humans,
nor the study of technology, but rather the bridging between them those two.
Preece (1994, p.54)

Gulliksen och Göransson (2002) skriver att MDI är ett mångvetenskapligt område och att
flera olika kunskapsområden har inverkat på ämnesområdet. När MDI-området uppstod
handlade forskning och utveckling nästan enbart om persondatorer och system. Därefter har
fler områden tillkommit som anses bidra till MDI:s vidare utveckling. Interaktionen mellan
människa och dator påverkas bland annat av social omgivning, användare, uppgift och
utrustning. Gulliksen och Göransson fortsätter skriva att vid utveckling av IT-system läggs
den största delen av utvecklingsarbetet på den tekniska delen i form av verksamhetsfunktioner
och databasarbete. Gränssnittet som är en viktig faktor för användbarheten och som utgör en
stor del av programkoden tilldelas ofta oproportionellt liten del av den totala utvecklingstiden.

7.5.1 Användbarhet
Användbarhet är en viktig faktor inom MDI-området Ottorsten och Berndtsson (2002) menar
att denna faktor är en kvalitetsegenskap och en produkt som uppfyller beställarens och
målgruppens syfte har hög användbarhet. Ottorsten och Berndtsson skriver för att skapa en
användbar produkt behövs hänsyn till tre olika faktorer tas:

• Det mänskliga systemet
• Det sammanhang där produkten ska användas
• Den nytta som produkten förväntas ge

Med det mänskliga systemet menas de egenskaper som användarna bär med sig t.ex. generella
kognitiva mönster, men även specifika kännetecken som kunskaper, värderingar eller
förväntningar som bör tas hänsyn till. Med det sammanhang som produkten ska användas
menar Ottorsten och Berndtsson att hänsyn till fysiskt, socialt, organisatoriskt och psykiskt
sammanhang måste tas. Produkten måste anpassas till uppgiften som ska utföras, är den
sekretessbelagd eller om den till exempel ska utföras på en plats med begränsade faciliteter.
Den tredje faktorn Den nytta som produkten väntas ge menas att produkten ska innebära en
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förbättring för den som använder produkten och för den som erbjuder produkten väntas en
ekonomisk vinst.

Nielsen (1993) har på ett liknande sätt delat upp begreppet användbarhet, men med fem andra
attribut:

• Lätt att lära
• Effektivt att använda
• Lätt att komma ihåg
• Få fel
• Subjektivt tilltalande

Systemet ska vara lätt att komma igång att arbeta med, vilket innefattar korta
inlärningsprocesser. När användaren börjat nyttja systemet ska arbetet kunna genomföras på
ett effektivt sätt. Har användaren varit ifrån systemet under en längre tid ska denne lätt
komma ihåg hur det fungerade. Gör användaren fel bör det vara möjligt att återgå till läget
innan felet gjordes. Användaren ska även tycka det är angenämt att arbeta med systemet.
Uppfylls alla dessa attribut anser Nielsen att systemet har hög användbarhet.

Den internationella organisationen ISO:s svenska definition av användarbarhet (9241:11)
lyder:

Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att
uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren
tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.

och kan läsas på Usability-Partners webbplats.

Gulliksen och Göransson (2002) menar att ISO:s tre attribut ändamålsenligt , effektivt och
tillfredsställande räcker för de perspektiv av användbarhet som behöver mätas. Samtliga tre
behöver uppmärksammas för att se bredden av användbarheten. Gulliksen och Göransson
fortsätter med att jämföra Nielsens fem olika attribut med ISO:s användbarhetsstandardisering
och finner att dessa i stort sett stämmer överens. De finner en svaghet i kopplingen till ISO:s
Ändamålsenligt som inte riktigt anses täckas in utav någon av Nielsens fem
användbarhetsattribut.

7.5.2 Användarvänlighet
Användarvänlighet är inte samma sak som användbarhet, men för att ett system ska vara
användbart så bör det hålla en hög grad av användarvänligt. Att förklara begreppet
användarvänligt är komplicerat då ordet har olika innebörd för olika personer. Allwood
(1991) åskådliggör användarvänlighet genom fyra aspekter. Den första viktiga aspekten för
användarvänlighet är åtkomlighet, programmet måste vara åtkomligt för användaren,
innebärande en fungerande datorarbetsplats, till exempel får inga servrar vara ur funktion. En
andra aspekt är att programmet ställer krav som är förenliga med användarens sätt att fungera
mentalt. Mängden information som krävs för en interaktion bör inte vara större än vad
användaren kan klarar att hålla aktuell i ett visst ögonblick. Den tredje aspekten som Allwood
nämner är individualisering, ju fler olika typer av användare som kan använda programmet så
ökar chansen att den enskilde användaren kan interagera med det. Den sista av de nämnda
aspekterna är hjälpresurser, med det menas att om problem uppstår ska det snabbt finna
resurser till användarens förfogande för att lösa problemet. Då i form av kolleger, manualer
eller en support.
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7.5.3 Användaracceptans och användarkompetens
Enligt Allwood (1991) är även användaracceptans och användarkompetens viktiga faktorer
för att uppnå en hög användbarhetsgrad. Acceptansen är beroende på om användaren
uppfattar systemet som ett hot eller en tillgång. Om användaren känner ovilja mot ett program
finns risk att inlärningen blir lidande och därmed blir resultatet sämre, i och med att systemet
ej utnyttjas på ett optimalt sätt. Med användarkompetens menas att användaren bör ha
tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera väl med programmet.
För att uppnå detta krävs en bra och effektiv utbildning på det aktuella systemet. Gulliksen
och Göransson (2002) skriver att användaracceptans som attribut av användbarhet kan vara
lite missvisande då det finns system som är väl accepterade, men som uppvisar stora brister i
användbarhet. Gulliksen och Göransson fortsätter skriva att utveckla system som ska höja
acceptansen inte är möjligt utan att acceptansen är en följd av en process som innehåller andra
aspekter såsom underhåll, införande etc.

8 Resultat

8.1 Observation
Personalen på UVA observerades under 7 timmar mellan 10:00-17:00. Observationen speglar
nuläget för dokumentation, när, var och hur personalen dokumenterar. Resultatet för denna
del redovisas med ett diagram i UML-notation samt i löpande text. Kodifiering av
problemområdet redovisas i Tabell 1 där händelser som kan härledas från en specifik kategori
framgår. Då begreppet kurva förekommer så avses det pappersark på vilket den kliniska
dokumentationen görs.

På OP/IVA - kliniken används två programvaror Orbit och Clinisoft. På UVA används Orbit
och på IVA används Clinisoft. Orbit är ett rent registreringsprogram, där registreras patientens
ankomst, vilken sköterska som tog emot patienten, eventuella komplikationer under vården,
vilken sköterska som skriver ut patienten och tidpunkt för utskrivning så att den totala
vårdtiden erhålls. Dokumentation på UVA sker idag både på papper och på stationära datorer.
Det som dokumenteras på papper är den kliniska vårdregistreringen. På IVA används
programvaran Clinisoft, ett kliniskt datoriserat informationssystem, detta system sköter det
mesta av informationen runt patienterna på IVA. Pappersdokumentationen på UVA liknar den
som tidigare fanns på IVA, innan Clinisoft användes.

Händelser Kategorier för dokumentation
Stationär datordokumentation (Orbit) Pappersdokumentation (”kurva”)

Ankomst a a
Utskrivning a a
Registrera sängplats a
Vårdsammanfattning a a
Klinisk dokumentation a

Tabell 1: Händelser för dokumentation kopplat till kategorier för typ av dokumentationsmedia som användes för
de olika dokumentationstillfällena.

8.1.1 Observation av nuläget
I nedanstående text görs en generell rutinbeskrivning. Bredden med situationer då
dokumentation görs är begränsad och utrymmet för individuella variationer i processen är
litet. Individuella variationer förekommer på UVA men ej i de processer som var i fokus för

Gruppering av händelser och kategorier för nuläget
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observationen. Enligt sköterskorna själva är rutinerna väl inarbetade och en observerad
process kan inte genomföras på andra sätt än de som presenteras nedan. De få variationer som
finns fångas upp och redovisas i löpande text med alternativa beskrivningar samt i figur 3 där
en av två händelser leder till nästa tillstånd. Under observationen noterades hur information
dokumenterades, överlämnades och i vilka former information anlände och lämnades i.
Processflödet kategoriserades i tre block, patient anländer, patient vårdas och patient skrivs ut.
Vid ett antal tillfällen påpekade sköterskorna vissa generella brister i informationsflödet, vid
de tillfällen då det förekommer görs en hänvisning till sköterskorna i texten.

Patient anländer
Första tillfället för klinisk dokumentation på UVA är när sjuksköterskan ansvarar för att
kurvan är rätt ifylld. Efter operation körs patienten till UVA där en sjuksköterska tar emot
patienten. Patienten placeras på en ledig sängplats, om patienten är ett barn finns det ett
speciellt uppvakningsrum ämnat för dessa. Patienten kopplas omgående upp mot en monitor
som anger blodtryck, syresättning, puls och andning. Narkossköterskan som transporterat
patienten till UVA informerar om den genomförda operationen, tidigare operationer, vilken
bedövning som använts, eventuella komplikationer under operationen och läkares fortsatta
ordinationer. Under observationen togs ca 13 vuxna och 2 barnpatienter emot. När barn
anlände till UVA följde en läkare med och överlämnade patienten. Vid ett tillfälle då en
vuxen patient anlände var en läkare med och genomförde överlämningen.

När patienten anländer till UVA ska en kurva för klinisk dokumentation medfölja. Kurvan ska
vara ifylld med ordinationer om medicin och vätskor samt signerad av läkare. Informationen
på dokument från operation är enligt sköterskorna av skiftande kvalité och kan ibland vara
svåra att tyda, det kan röra sig om en stor mängd skriven information på en liten yta. Vilka
vätskor som ges eller skall ges är mer frekvent ifyllt än ordinerad medicinering för patienten.
Saknas uppgifter om medicinering söker sjuksköterskorna efter vad som getts tidigare i
medföljande dokument och arbetar efter denna information. Ordinering av medicin kan ges av
läkare via telefon. När detta inträffar görs en anteckning på kurvan att ordinationen gavs via
telefon. Råder det osäkerhet kring medicinering (mängd mm.) även då läkare är med och
överlämnar patienten hämtas information från FASS, en katalog (se bilaga 1) som personalen
går och hämtar i en informationsdisk på avdelningen. Har patienten varit sövd under en
kortare tid så är det vanligt att kurvan ej är ifylld. På dokumentet för postoperativ ordination
för ortopedpatient anges vilken typ av medicinering som skall ges men ej i vilken mängd. I
dokumentet som ger ordination för tandvårdspatient anges mängden under dokument rubriken
övrigt.

Är inte kurvan korrekt ifylld skrivs nödvändig information av från de dokument som
medföljer patienten. På kurvan skall det också fyllas i ankomsttid, ansvarig sjuksköterska,
katetrar, drän, nålar mm och om komplikationer tillstött t ex. i form av blödningar eller om
patienten kräkts under operation då risk för aspiration föreligger. Patientens personnummer
skrivs på båda sidor av kurvan då den efter 5 år fotofilmas och arkiveras. Den sjuksköterska
som tog emot patienten efter operation har ansvaret så länge patienten ligger kvar på UVA
eller tills sjuksköterskan går hem för dagen.

Dokumentationen sker främst vid sänggaveln på ett gallerbord fäst vid sänggaveln då en
vuxen patient anländer. Är det ett barn som anländer sker dokumentationen oftast med
patientmadrassen eller madrassen på intilliggande säng som skrivunderlägg. Denna process
kan innebära att dokumenten kopieras för hand samtidigt som assistans behövs vid patienten.
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Sjuksköterskan avbryter då dokumentationen, ger sin kollega assistans och fortsätter med
dokumentationen senare när tid och utrymme finns.

Patient vårdas
När patienten är installerad tar sjuksköterskan dennes kurva, ibland flera patienters kurvor
samtidigt och går till den stationära datorn för att registrera nytillkomna patienter i Orbit. I
Orbit anges sängplats och för patienten ansvarig sjuksköterska. Ankomsttid ska också
dokumenteras, men i vissa fall görs det först i samband med att patienten skrivs ut. I Orbit får
endast sjuksköterskor dokumentera. Anledning till att en patient tilldelas sängplats i Orbit är
att de som arbetar på operationsavdelningen ska kunna se ifall det är fullbelagt på
uppvakningsavdelningen. Är så fallet körs nästa färdigopererade patient till IVA där det också
finns UVA-platser (UVA-torget). Det är inte alltid som operationsavdelningen använder sig
av denna möjlighet, börjar det bli ont om sängplatser meddelar UVA-sjuksköterskorna
operationspersonalen att inga fler platser finns tillgängliga.

Klinisk dokumentation som förs under patientens vistelse på UVA innebär enligt sköterskorna
att allt synligt som rör patienten antecknas på den papperskurva som hör till varje patient. Den
monitor som patienten kopplades upp mot när denne anlände läses av efter ett fastställt
tidsintervall, värden antecknas på kurvan av en undersköterska eller sjuksköterska.
Undersköterskor får anteckna värden från monitorn på kurvan men sjuksköterskorna är de
som är anteckningsskyldiga. Monitorn innehåller en funktion som gör det möjligt att gå
tillbaka till en vald tidpunkt och läsa av de värden patienten hade just då.

På kurvan antecknar ansvarig sjuksköterska eller läkare tidpunkter för nästa medicinering. Då
händelsen för medicinering är utförd sker en notering på kurvan och tidpunkten stryks över så
att nästa tid för medicinering tydligt framgår. Behandlas patienten med smärtstillande medel
antecknas detta på kurvan av sjuksköterskan som gav behandlingen. Mängd av smärtstillande
medel ges i relation till patientens upplevda smärta. Patienten tillfrågas om smärta, patienten
bedömer själv vilken grad av smärta som upplevs. Smärta bedöms enligt en Visuell Analog
Skala (VAS) graderad mellan 1-10, svaret antecknas på kurvan av sköterskan. En bedömning
görs även av patientens sederingsgrad (vakenhet) och rörlighet som också antecknas på
kurvan.

På eftermiddagen görs en rond på UVA, istället för ytterligare ronder är den läkare som
genomförde operationen ansvarig för patienten postoperativt. Patienter som behöver förlängd
postoperativ vård efter 21.00 överförs till IVA:s lokaler. Dokumentationen fortsätter att föras
på den kurva som medföljer patienten från UVA. IVA har Orbit installerat på två stationära
datorer som används då patienter skrivs ut mellan 21:00 till 07:30. Då en patient skall tillbaka
till UVA efter vistelsen på IVA under natten, börjar en sjuksköterska sitt arbetspass på IVA
och följer med patienten till UVA när avdelningen öppnar.

Inträffar något av följande alternativ överförs patienten till IVA och dokumentation börjar
föras i Clinisoft.

• Patienten har varit inlagd på UVA i över 24 timmar
• Patienten visar ett försämrat tillstånd

Patient skrivs ut
När en patient skall skrivas ut tar ansvarig sjuksköterska tillhörande kurva med till den
stationära datorn. Har komplikationer för patienten tillstött noteras dessa i Orbit efter en
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kodlista, se bilaga 2, annars registreras endast avlämningstidpunkt och ansvarig sjuksköterska.
Har det ej tillstött några former av komplikationer är det vanligt att registrering av ansvarig
sjuksköterska utelämnas då en patient skriv ut i Orbit. Information om smärta, rörlighet och
vakenhet som noterades på kurvan registreras ej i Orbit då komplikationer uteblir.
Informationen i den ”ruta” på kurvan som sammanfattar patientens vård lämnas ej till Orbit,
informationen lämnas per telefon till patientens vårdavdelning vid avlämning.
Rutinerna för utskrivning av patient skiljer sig beroende på vilken sköterska som skriver ut
patienten se figur 3.

• Tid för utskrivning av patienten registreras i Orbit innan kontakt tagits med
vårdavdelning.

• Personal på UVA ringer först till vårdavdelning och försäkrar att patienten kan tas emot
och registrerar sedan tidpunkt för utskrivning i Orbit.

Patienten transporteras därefter till vårdavdelningen där patientavlämnandet sker. Patientens
journal medföljer och lämnas i samband avlämnandet, har några frågor uppkommit sedan
telefonsamtalet, avhandlas de när patientjournalen avlämnas. Kurvan sparas i journalen (som
tillhör vårdavdelningen) tillsammans med anestesijournal, operationsjournal,
operationsanmälan och avdelningsjournal.

Interaktion med Orbit
I Orbit kan UVA-personalen se dagens planerade operationer, hur långt de kommit mm.
Denna funktion används av personalen på UVA som underlag för vårdplanering och för att
erhålla en överblick på vilka patienttyper som kommer att anlända till UVA under
arbetspasset. Orbit ger tillgång till operationsjournalen som skrivs ut i de fall då den inte
medföljer patienten och ett behov av informationen finns.

Då en patient skall registreras i Orbit används olika navigationsmöjligheter. Personalen kan
välja att ”klicka” på en operation i schemat över dagens operationer på centraloperation och få
fram personuppgifter för den patient som tillhör en specifik operation. Alternativet är att
personalen söker efter patienten i en lista över samtliga patienter som opereras under dagen på
Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan.

8.1.2 UML-notation av nulägesbeskrivning
Figur 3 beskriver informationsflödet, dokumentation och delar av arbetsgången på UVA och
är en sammanställning av resultatet som presenteras under rubrik 8.1.1. Syftet med notationen
är att grafiskt framställa processflödet som är en direkt översättning av det  material som
insamlades vid observationen. För att lätt kunna följa flödet har figuren delats upp i olika
block som följer rubriceringen från 8.1.1.

• A = Patient anländer
• B = Patient vårdas
• C = Patient avlämnas

Boxarna i diagrammet beskriver ett tillstånd, i det här fallet patientens väg genom
avdelningen, och pilarna utgör händelser. En pil kan vara iterativ, dvs. pilen utgår och slutar
på samma ruta. En iterativ händelse innebär att vård eller dokumentation sker fortlöpande tills
nästa tillstånd inträder. Två pilar som pekar på samma ruta innebär att en av två händelser kan
rendera i ett nytt tillstånd. Punkterna representerar start och slut på en vårdsession.
Papperskurvan följer med patienten genom hela processflödet.
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Processflöde

Figur 3: En beskrivning av processflödet för postoperativ vård på UVA

8.2 Intervjuer
Intervjuerna redovisas med en komparativ struktur där resultatet från intervjuerna med
urvalsgruppen innan Tablet PC infördes redovisas under rubrik 8.2.1 Intervjuer I. Resultat
från de intervjuer som gjordes efter testperioden med Tablet PC redovisas under rubrik 8.2.2
Intervjuer II. Intervjuerna redovisas efter rubriker kopplade till syfte och frågeställning.

8.2.1 Intervjuer I
Alla sköterskor som intervjuades ägde en stor kunskap i omvårdnadsarbetet, samtliga hade en
erfarenhet av yrket på mer än 10 år. Sköterskorna har alla en viss vana av datorer då de på
IVA använder datorer i det dagliga arbetet. Samtliga av de som intervjuades har tillgång till
dator hemma, tre av fyra ser sig inte som någon van datoranvändare. Ingen av
intervjupersonerna såg sig besitta någon större erfarenhet av bärbara datorer. Att använda
datorer i omvårdnadsarbetet ansågs överlag vara positivt och att dessa underlättade i arbetet,
vad som bedömdes som viktigt med datoranvändandet var att det måste vara väl genomtänkt.
Användandet får inte utgöra något extraarbete vilket uppfattningen var om dagens
datordokumentation på UVA. Där datordokumentationen endast ses som underlag för statistik
och inte används av sköterskorna då den inte ansågs som användbar i omvårdnadsarbetet.

A.

B.

C.
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Inställning och förväntningar på ny teknik
Inställningen till att införa Tablet PC på UVA skiljde sig något, en viss skepsis antyddes mot
att behöva bära med sig Tablet PC:n hela tiden. På frågan om vad de tror om att införa en
Tablet PC i verksamheten på UVA svarade en respondent så här:

Det kommer då inte att fungera ifall man skall bära runt en sådan tung sak

En viss skepsis riktades mot att det stående arbetet kommer att öka och utgöra en större del av
arbetsdagen, i stort visades entusiasm, nyfikenhet och intresse inför Tablet PC användandet.
Något som respondenterna såg som fördelaktigt vid ett införande, skulle vara om
parametrarna från övervakningsmonitorn registrerades direkt i Clinisoft. Det som
respondenterna ansåg vara positivt var att de redan nu använder Clinisoft på IVA, vilket enligt
de själva medför en lättvindigare implementation av Tablet PC på UVA. Sköterskorna som
intervjuades ansåg att det är lättare att utbilda sig på Tablet PC när programvaran är känd
sedan tidigare.

Om information såsom t.ex. FASS och olika PM skulle finnas tillgänglig från Tablet PC:n
ansågs det minska arbetsbördan då sköterskorna inte skulle behöva lämna patienten för att
hämta information. Behovet av att erhålla information via Tablet PC:n ansågs vara mindre på
UVA än i jämförelse med IVA där det inte är tillåtet att gå ifrån patienten utan att bli avlöst.
För att inte behöva gå fram och tillbaka är det enligt respondenterna också användbart på
UVA. En respondent svarar på frågan: Har du någon gång upplevt att du vid patienten har
saknat information, information som du behöver omgående?

Nej, jag vet inte, inne på uppvakningen är man inte så bunden, det är
skillnad mot inne på IVA där man måste sitta vid patienten om man inte blir
avlöst. På UVA rör man sig i salen hela tiden och har nära till pärmar med
information, så jag kan inte säga att jag saknar närheten till information
inne på UVA. Patienterna har ju också sina journaler liggande ihop med
kurvan och där kan man få mycket information.

En annan av respondenterna lämnar följande svar på samma fråga:

Ja, PM som vi har kan ju vara bra att ha tillgång till. Till exempel PM om
hur man sköter om en CVK finns det ju, eller vad man bör tänka på när man
sköter nyopererade höfter mm.

De åsikter som fanns angående förväntande förändringar vid ett införande av Tablet PC var
att allt i omvårdnaden till en början skulle ta längre tid att utföra. En annan åsikt var att
införandet inte skulle medföra några större förändringar då det var möjligt i Tablet PC:n att
lägga in information med en elektronisk penna. En respondent ventilerar sin åsikt genom att
säga:

Jag vet inte om det kommer att ändras så mycket. Så som jag förstår det så
använder man fortfarande en penna för att notera puls och blodtryck på
samma sätt som man gör på kurvan. Så just i det avseendet kommer det nog
inte att bli någon större skillnad.

Det fanns ingen riktigt klar uppfattning om vad ett införande skulle innebära för arbetet.
Deltagarna i intervjugruppen hade en gemensam tanke om att allt, i alla fall till en början
skulle ta längre tid, men i övrigt framkom inga ytterligare funderingar.

Dokumentation
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Deltagarna i urvalsgruppen fann det positivt med att dokumentera på papperskurvan då
anteckningarna ansågs bli överskådliga och effekterna av medicinering är lätta att urskönja
visuellt. Kurvan har förbättrats i flera omgångar sedan införandet och dagens version
uppfattas som bra. Uppfattningen av att använda kurvan i arbetet summeras av en respondent:

Vi har ju utvärderat kurvan flera gånger och ändringar har gjorts för att
den skall bli bättre. Den har ändrats jättemycket, från att varit som en liten
lapp (nästan) till dagens format. Uppvakningspatienterna har ju blivit
sjukare och man måste ha mer plats att skriva på. Jag tycker nog att den
har blivit ganska bra.

Negativt med att anteckna på kurvan är att dokumentationen angående vätskor och läkemedel
sker på två olika ställen, vilket enligt urvalsgruppen innebär att samma moment måste utföras
två gånger. Ibland kan kurvan uppfattas som kladdig när mycket information förts in på litet
utrymme och handstilen inte är bra. En respondent uttrycker:

Det kan vara svårt att se vad någon skrivit om de inte skriver så bra, man
kan inte se vad det står. Ibland finns det inte tillräckligt med plats när man
skriver ut patienten eller skriver om vad som hänt på sitt pass. Det kan vara
för lite plats i rutan för sammanfattning.

En betydande del i dagens sätt att föra dokumentation och som enligt respondenterna påverkar
arbetsbördan är att det förekommer dubbeldokumentation. Personerna i urvalsgruppen har
någon gång reflekterat över hur dokumentationstiden kan minskas för att istället erhålla mer
tid för patienterna. Det framkom reflektioner om fördelarna med att endast dokumentera på ett
ställe, vilket skulle underlätta för sköterskorna. Samtliga respondenter är av samma åsikt,
denna gemensamma åsikt kan sammanfattas med tankarna från en respondent:

Den största saken är ju den att vi dubbeldokumenterar med Orbit, det tar ju
tid. Är det lite att göra så går det ju, men är det mycket, så känner jag att
vissa saker skulle jag gärna ha hoppat över att dokumentera.

Det händer att feldokumentation sker på kurvan, det vanligaste felet är att tidpunkten inte blir
rätt noterad. Orsaken till felen kan enligt respondenterna vara en hög arbetsbörda eller någon
form av distrahering som bidrar till att sköterskorna i sitt dokumenterande inte är riktigt
uppmärksamma.

Säkerhet
Ibland befinner sig anhöriga till olika patienter i salen för uppvakning samtidigt. Sköterskorna
anser sig ha en relativt bra kontroll på patientjournalerna i och med att det alltid befinner sig
minst en sköterska i salen, men då journalerna ligger helt öppet finns det alltid en risk att
någon obehörig skulle kunna få tag på patientinformation. Det är endast patienten själv i
samråd med läkare, för att undvika missförstånd, som får läsa i journalen.

På UVA är vi ju alltid i rummet och journalerna ligger ju där helt öppet,
men visst kan det hända att någon kan komma över patientinformation.

Ett visst missnöje riktade sig mot dagens sätt att använda Ortbit. Missnöjet bestod i att när en
patient registrerats av sjuksköterskan minimeras patientfönstret istället för att låsas eller
stängas. Som det är nu kan vem som helst öppna det för att läsa eller notera något om en
patient i det, noteringen signeras av den sjuksköterska som är inloggad oavsett vem som gör
noteringen. Om någon glömt att minimera ett patientfönster kan det också hända att
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dokumentation sker på fel patient. Möjligheterna för att logga ut eller låsa patientfönstret
ansågs vara tidsödande och bromsa omvårdnadsarbetet.

8.2.2 Intervjuer II
De intervjuer som genomfördes efter implementationen av Tablet PC:n tog ungefär en timma
vardera att genomföra. I genomsnitt använde varje respondent Tablet PC:n i ungefär 20
timmar med raster inräknade, där högsta tim antalet var 36 och lägsta 16 (2 st.). Endast de
patienter som vårdades av en sköterska som dokumenterade med Tablet PC på prov berördes
av studien. Under ett av intervjutillfällena gavs en kortare visning över handhavandet av en
sjuksköterska. Ungefär tre patienter per sköterska och arbetstillfälle fick klinisk information
dokumenterat elektroniskt via Tablet PC:n. För övriga patienter som vårdades samtidigt på
UVA gjordes den kliniska dokumentationen på den vanliga papperskurvan. Längre svar från
en respondent redovisas som ett citat i den löpande texten. Begrepp eller enstaka ord som
användes då en respondet lämnade ett svar redovisas inom citationstecken. De skärmdumpar
som redovisas i figur 4-7 är hämtade från ett för Tablet PC konfigurerat Clinisoft och visar de
funktioner som nämns av respondenterna. Miljön där de togs är inte en Tablet PC utan
Windows 2000 på en stationär dator. Textrutor med förklarande text har lagts till i efterhand.

Informationsflöde
Proceduren med att ta emot en patient till UVA från operationen har inte påverkas i någon
större skala. Den största skillnaden är att sköterskorna nu för in information direkt i Tablet
PC:n istället för på papperskurvan. Vid ett antal större operationer som genomfördes under
testperioden var ordinationer för patienterna redan gjorda och fanns att nå med Tablet PC:n då
patienten anlände till UVA. Denna typ av information gavs till Clinisoft och hämtades enbart
via Tablet PC:n. Överlämningen och proceduren med att föra in information från medföljande
dokument i Tablet PC:n tog lite längre tid än vad det gjorde tidigare då sköterskorna skrev på
papperskurvan. Under testperioden användes endast en Tablet PC, vilket bidrog till hinder i
informationsflödet. En intervjuad undersköterska ger sin syn:

När en läkare skrev in patienten och ordinerade medicin så kunde inte vi
andra skriva in blodtryck eller få tillgång till information om just den
patienten.

Överlämningen från UVA till vårdavdelningen har förändrats genom att informationen
levereras i en annorlunda form. Tidigare skrevs patientens vårdsammanfattning på baksidan
kurvan nu görs vårdsammanfattningen med Tablet PC:n och skrivs ut och lämnas till
vårdavdelningen. En respondent förklarar proceduren med att överlämna en patient till sin
vårdavdelning på följande sätt:

Jag förklarade de nya listorna som kom upp med patienten, som de först
tyckte var besvärliga, men när jag förklarade vårdsammanfattningen
upplevdes den som lättare att se på än våra kurvor. De fick ju snyggare
utskrifter istället för handskrivna anteckningar.

Vårdavdelningarna hade inte blivit informerade om att den kliniska information om en patient
kan lämnas i annan form än vad de är vana vid. Informationen har enligt de tillfrågade blivit
tydligare. Tidigare så var det enligt respondenterna inte alltid så lätt att se de ”kråkor” som
doktorerna levererade. Det upplevs som lättare att rapportera över till vårdavdelningarna och
skriva anteckningar om vad som hänt under vården på UVA med en Tablet PC än på
papperskurvan det blir ”snyggare och tjusigare”. Vårdavdelningen som tog emot patienten
efter vården på UVA fick ingen skriftlig kurva som visar blodtryck, andning och puls, utan en
sammanfattande rapport med olika medelvärden.
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Respondenterna ansåg sig ha god tillgång till information av typen FASS och PM som enligt
de själva var lätt att erhålla från intranätet via Tablet PC:n. En respondent var inte beredd på
att få tillgång till viss information som i vanliga fall får sökas på andra sätt och ger följande
beskrivning som en del av informationsflödet:

Labbsvaren som man annars brukar få gå och vänta på innan vi skickar upp
patienten dök upp, nu kom de väldigt fort.

Behöver sköterskorna information som kan avläsas från operationsjournalen skrivs denna ut
från Orbit som finns installerat på en stationär dator inne på UVA. Ankomst och utskrivning
registreras fortfarande i Orbit.

Stöd för datainsamling, bedömningar och vårdplanering.
Samtliga respondenter anser att papperskurvan ger en tydlig bild. Uppfattningen om huruvida
den kurva på Tablet PC:n som sammanfattar värden för patientens andning, puls, syresättning
och blodtryck ger en tydlig bild skiljer sig mellan respondenterna. Den respondenten som var
mest positiv, svarar på frågan angående den elektroniska kurvans överskådlighet:

Tablet PC:n hade en ruta där man kunde se blodtryck, puls,
andningsfrekvens och syresättning. Allting fanns och så såg man hela tiden
läkemedel och vätskor, om vi gjorde ändringar med patienten och sådana
saker, det ser man på det här fönstret så det var faktiskt lika lättfattligt som
vårdkurvan.

Samma respondent svarar på frågan. Vilket stöd i vårdplaneringen upplever du att Tablet
PC:n ger?

Den generella grejen är att jag kan se framåt lite grand enklare på den. Så
visst kan jag vårdplanera enklare enligt den än vad jag kan enligt den andra
som är mer klottrigt och så.

Respondenten med den mest negativa inställningen gav sin syn på den elektroniska kurvans
grafiska framställning:

Papperskurvan är mer överskådlig än vad Tablet PC:n är. Tableten är så
liten så att det är svårt att se exakt vad en patient har för blodtryck. Allt är
så hoptryckt så det går inte att följa exakt, man ser trenden hur det har
sjunkit och stigit men värden är svåra att se. Man får senaste värdet på
blodtrycket, men skall man se exakt får man använda sig av numeriska
visaren, detta kräver ytterligare ett moment. Det behövdes inte på
papperskurvan där såg man allt direkt. För att få ett överskådligt blodtryck
på Tablet PC:n krävs ett moment extra.

Samma respondent svarar på frågan. Vilket stöd i vårdplaneringen upplever du att Tablet
PC:n ger?

Nej, den ger väl inget stöd så, tror jag. Kontrollerna som skall göras är ju
förbokade liksom, så att de kommer upp.

Samtliga respondenter i urvalsgruppen saknar servicen att värden från den monitor som
patienten kopplas upp mot automatiskt går in i systemet. Tekniken skulle bidra med att ge
sköterskorna mer tid för patienten och omvårdnad. Nu läses värden av och skrivs in i Tablet
PC:n med den tillhörande elektroniska pennan eller med det tangentbord som kan kopplas till
datorn. Arbetssättet är mycket likt det som görs med papper och vanlig penna.
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Respondenterna är i denna fråga helt enade och kan sammanfattas med orden från en
respondent:

Om blodtrycken etc. kommer att komma in direkt i Tableten kommer det att
underlätta mycket. Just nu står man ju och skriver ner allting och det tar ju
ungefär lika lång tid som när man skriver på kurvan. När det sen kommer
automatiskt kommer det underlätta mycket för oss. Då försvinner mycket av
tiden som går åt att skriva och det blir mer tid för patienten.

Figur 4 är huvudformuläret som är målet för respondenternas åsikter. När respondenterna
beskriver att de ”skriver ner allting” klickas på ett av kryssen för åtgärder och ett fönster för
inmatning av data öppnas se figur 4.

Sammanfattande vårdmonitor i Clinisoft för Tablet PC

Figur 4: Huvudformuläret som användarna utgår från när de arbetar med Tablet PC.

Postoperativa observationer i Clinisoft för Tablet PC

Figur 5: Fönster för ordinering av mediciner och/eller registrering av patientvärden för ett visst klockslag

Detta fönster visar grafer
för patientens värden.  När
användaren dubbelklickar
på detta fönster visas
grafer för varje enskilt
värde se figur 6.

Fliken vid ett kryss innebär  att
Åtgärder skall göras med ett
tätare  mellanrum än varje hel
timma  ex. dokumentera
blodtryck och puls.

En rullist med olika förval med samma
alternativ som på papperskurvan se patient
vårdas  under rubrik 8.1.2
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Översiktskurvor för en patients värden i Clinisoft för Tablet PC

Figur 6: Postoperativa trender för patients blodtryck, hjärtfrekvens, respiration och diures.

Säkerhet för patientinformation
Enligt samtliga respondenter så har det blivit svårare för obehöriga att nå information om en
patient. Den personal som arbetar med Tablet PC:n måste logga in varje gång de skall in i
patientjournalen för att notera eller läsa. Det konfigurerade Clinisoft som används i Tablet
PC:n registrerar vilka det är som loggat in och vad de gjort. I ett inledningsskede ansåg
samtliga att det var besvärligt att logga in varje gång en dokumentation skulle göras. Efter att
ha använt Tablet PC:n under en tid upplevdes proceduren med att logga in inte lika besvärligt.
Fördelarna med att logga in är att signeringen av exempelvis tilldelad medicin med namn på
sköterskan sker automatiskt. En respondent ger sin syn på patientsäkerheten med följande
citat:

Det är nog säkrare eftersom vi måste logga in för att nå patienten och
ansvarig sjuksköterska kan lättare kontrollera informationen. Ingen
personal utanför IVA kommer åt informationen.

Ingen utomstående kom in i patientjournalen, där anteckningarna görs, utan att logga in. Om
inte en inloggning sker är det endast möjligt att se patientens översiktskurvor, vilket även är
möjligt att göra på övervakningsmonitorerna vid patientsängen. Samtliga respondenter har en
hög medvetenhet om säkerheten runt patientinformation och att riskerna alltid finns
närvarande.

Arbetsbörda för dokumentation
På frågan som berör hur proceduren vid patientövarlämnandet till UVA förändrats då
sköterskorna använder Tablet PC:n hade samtliga lite olika åsikter. Under intervjuerna
framkom det att vid de tillfällen då patienternas medicinska ordinationer redan fanns att tillgå
via Tablet PC:n när de anlände till UVA underlättade för sjuksköterskorna. En respondent
uttrycker:

Det var den stora skillnaden då såg man direkt att läkaren varit inne och
ordinerat och då blev det väldigt mycket saker som jag slapp tänka på som
redan var inordinerat

Numerisk visare som ger
exakta värden för ett valt
klockslag, i detta fall
blodtryck. Väljs av
användare
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En annan av respondenterna i urvalsgruppen har följande inställning till att medicinska
ordinationer var gjorda då en patient överlämnades till postoperativ vård:

Har personalen på operation redan lämnat uppgifter om patienten till
Clinisoft underlättar det ju. Men det är det inte alla som gör.

Dubbeldokumentation i Orbit och Clinisoft förekommer fortfarande och respondenterna
visade olika hållning inför detta fenomen. Trots att dubbeldokumentation i två system
fortfarande förekommer har den kliniska dokumentationen enligt respondenterna blivit bättre.
En respondent säger:

Trots att vi fortfarande har dubbeldokumentation både i Orbit och Clinisoft,
så har det ändå blivit lättare nu. Vi behöver bara gå in i vätskefönstret och
skriva in vätskan och sen behöver jag inte skriva det på fler ställen. Det är
väldigt skönt. Man kan även gena, det finns en översiktbild där jag kan gena
in på de olika delarna väldigt lätt.

De praktiska omständigheterna som användandet av Tablet PC ger, speglar sig i
respondenternas gemensamma åsikter beträffande enhetens vikt. De upplever den som tyngre
än vad den ser ut att vara och att det är påfrestande att bära på den en hel arbetsdag. En
sköterska säger:

Vår överläkare påpekade sättet vi höll datorn på och tyckte att vi skulle ha
den på armen med armen böjd. Men jag svarade med –att det inte går då
får vi arbetsskador. Jag stod så i fem minuter och kände att det börjar bli
tungt. Den är för tung för att bära.

Sköterskorna har löst det genom att placera den på en gallerförsedd yta vid sänggaveln, låg
Tablet PC:n platt ner fanns åsikter om att informationens synlighet på skärmen blev sämre.
Graden på upplevelsen huruvida det är ett problem eller ej varierar. En respondet säger:

Den skulle inte bäras mellan varje säng, det hade varit bättre ifall det varit
en vagn som man kunde ha kört emellan patienterna.

De arbetsrutiner som finns gör det besvärligt att ha endast en Tablet PC till flera patienter.
Respondenterna upplevde det som ett hinder i arbetsflödet och beskrivs av en sjuksköterska:

Hade jag arbetat ensam kunde det gått att använda en dator till flera
patienter. Men nu är vi i alla fall en sjuksköterska och en undersköterska,
det kan vara så att jag är upptagen med en patient när min kollega behöver
notera blodtryck mm för en annan patient. Det går ju att ta fram i efterhand
men då måste man skriva in flera värden på samma gång.

Respondenten som står bakom ovanstående citat ger sin syn på hur arbetsbördan förändrats
genom att dokumentera på Tablet PC:

Det har nog blivit jobbigare eftersom vi inte har en till varje patient. För att
då är det svårt för flera att arbeta tillsammans. För då kanske jag står vid
en patient samtidigt som en kollega måste stå och dokumentera vid en
annan patient. Det blir som en flaskhals.

Tanken är att det skall finnas flera Tablet PC, enligt sköterskorna vill deras chef ha en till
varje patient och IT- ansvarig vill att en Tablet PC skall användas till två-tre patienter.
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De sköterskor som intervjuades sa att arbetssättet på UVA resulterar i att personalen står och
går mycket. Hur användandet av Tablet PC påverkat situationen beror på vilken respondent
som ger sin åsikt. En av de intervjuade sköterskorna ger sitt svar på följande fråga. Innebär
användandet av Tablet PC att ni arbetar mer stående än tidigare?

Jag tycker att vi ändå står mycket, så det spelar ingen roll om man har
Tablet eller en kurva, nej vi blir inte mer stående. Vi står mycket på UVA
ändå. Det har inte blivit någon förändring.

Följande svar på samma fråga gavs av en annan intervjuad sköterska:

Ja, vi får arbeta mer stående, nu skriver jag ut patienten på Tablet stående
och sen sätter mig vid Orbit. Tidigare så satt jag ner och skrev ut patienten
på pappret och Orbit samtidigt.

Användbarhet och funktionalitet för Clinisoft och teknisk utrustning
Samtliga sköterskor som deltog i undersökningen är vana att arbeta med Clinisoft och
övergången till att arbeta med ett för verksamheten konfigurerat Clinisoft gick smidigt.
Endast funktioner relevanta för arbetet på UVA kan nås via Tablet PC:n. Den konfiguration
av Clinisoft som respondenterna använder när de är i tjänst på IVA rymmer funktioner som de
ej frekvent använder under ett arbetspass och har tagits bort i det Clinisoft som används i
Tablet PC:n. De funktioner som sorterats bort i konfigurationen används främst av läkare.
Övervakningsfunktioner som sparar värden från övervakningsmonitorer i systemet finns ej
tillgängliga i det konfigurerade Clinisoft för Tablet PC. Det Clinisoft som respondenterna i
undersökningen använt innehåller följande övergripande funktioner:

•  Åtgärdslista med tidpunkter då medicin skall ges och värden avläsas mm.
•  Automatisk signering då vårdåtgärder noteras.
•  Automatisk hämtning av labbsvar.
•  Grafisk visning av trender för patientens värden.
•  Sammanställning av den postoperativa vården, med medelvärden och sjuksköterskans
      Anteckningar.
•  Möjligheter att ge ordinationer för patienter med mängd och tidpunkter.

Ytterligare ett stort antal synliga och för användare ej synliga funktioner finns. De som
presenteras ovan är de som berörs av svaren från respondenterna. Övergången mellan olika
patienter sker med hjälp av en elektronisk patientlista som finns i Clinisoft, där sköterskorna
markerar en patient och får tillgång till information om den valda patienten. En respondent
påpekar att det kräver extra uppmärksamhet när en Tablet PC används till flera patienter.
Patientuppgifterna står i ett litet format i Tablet PC:n och det är sköterskans ansvar att
dokumentation sker för rätt patient. Enligt respondenten kan det vid hög arbetsbelastning
inträffa att dokumentation görs på fel patient.
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Åtgärslista i Clinisoft för Tablet PC

Figur 7: Åtgärdslista där tidpunkter med vad som skall göras framgår.

Konfigurationen av Clinisoft gjordes av en överläkare och anpassades efter sköterskornas
åsikter. Sköterskorna gav tips om hur konfigurationen bör utföras, information om vilka
funktioner i Clinisoft som inte används av sköterskorna på UVA lämnades. En respondet ger
ett exempel på hur arbetet med att konfigurera gick till:

Vi ändrade på inställningarna efteråt, de hade inte fått med funktionen som
klickas i om huruvida en patient har syrgas  eller inte, detta skall göras
varje kvart.

IT-ansvarig på kliniken gav sköterskorna ca 1 timmes utbildning på hur Tablet PC fungerade.
De sköterskor som deltog i undersökningen ansåg att det var tillräckligt och hade alltid
möjligheten att ställa följdfrågor som rör Tablet PC:n och dess funktioner till IT-ansvarig
under hela testperioden. Ingen av respondenterna lämnade svar som antydde att de ansåg sig
behöva ytterligare utbildning. Sköterskorna uppgav att de fick registrera ett antal patienter
innan de började vänja sig med att använda Tablet PC:n. Svårigheter att använda sig av den
elektroniska pennan framfördes. Pennan ansågs utgöra ett hinder att komma över för att
dokumentationsarbetet skall löpa smidigare. En respondent tyckte det var lättare att montera
tangentbordet och mata in uppgifter med det istället för med pennan. Hela urvalsgruppen
ansåg att storleken på typsnittet för den information som gick att läsa från displayen på Tablet
PC:n var liten. En ansåg att den var alltför liten för att det skall gå att arbeta på ett effektivt
sätt med Tablet PC. Det förekom också vissa svårigheter att lokalisera var pennan hamnade
mellan dokumentationstillfällena. Batteritiden för Tablet PC:n upplevdes som ett problem
innan respondenterna lärde sig att planera in batteribyte. Under testperioden förekom en del
feldokumentation, vilket inte upplevdes som något större problem. Det var lätt att rätta till de
fel som uppstod. Dokumenteras fel mängd för någon vätska vid en viss tidpunkt skrivs den
rätta mängden en minut innan och en minut efter den felaktiga tidpunkten.

Önskad verklighet
De sköterskor som intervjuades ansåg sig bildat sig en bra uppfattning om hur det är att
använda sig av Tablet PC i postoperativ vård. Under intervjuerna gavs möjligheter att ställa
följdfrågor av en övergripande och mycket öppen karaktär. Formen på resultatet av de svar
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som respondenterna gav är kravspecifik och redovisas med respondenternas egna ord i
punktform för att ge en tydligare framställning. Frågan som ställdes var, hur ser ett optimalt
scenario ut för dig?

• Tanken är väl att vi ska ha samma lösenord i Clinisoft, Orbit och Melior, då kanske vi får
allting på Tablet:n, så att man gå den vägen och slipper gå till den stora datorn och då kan
man skriva ut patienten på plats och så. Det är väl tanken kan jag tänka mig, det skulle
också underlätta mycket.

• Att parametrarna för blodtryck och puls gick direkt in och att det är en dator till varje
patient.

• Ännu tydligare att se när patienten skall ha medicin nästa gång så att risken att glömma
minskar ytterligare.

• Med tydligare numerisk visning över blodtryck och puls ger det fördelar att använda
Tablet.

Sammanfattning av Intervjuer II
Resultatet som redovisas ovan är en direkt spegling av de svar som respondenterna gav under
intervjuerna. Denna sammanfattning komprimerar resultatet och presenterar respondenternas
individuella egenskaper och åsikter genom en preciserad komparativ struktur. Syftet med
tabell 2 är att ge en kort summering av respondenternas svar från deras upplevelser av att
dokumentera på Tablet PC. Texten som presenteras i tabellen är hämtade från
intervjumaterialet och innehåller de begrepp och meningsbyggnad som respondenterna själva
gav. I rutorna för sammanfattning har i tre fall en omskrivning i tredje person gjorts.

Översikt av respondenters egenskaper och svar
Befattning Sjuksköterska Sjuksköterska Undersköterska Undersköterska

År inom vården 11 11 29 20
Timmar med Tablet 36 24 16 16
Fördelar med Tablet Tydlig Clinisoft redan känt från

början.
Tydlig Väldigt tydlig och

säker
Nackdelar med Tablet Parametrar går inte in

direkt i Tablet. Endast
två skrivare finns
anslutna.

Tung, Liten text, Ej lika
överskådlig som kurva,
Elektroniska pennan
svårhanterlig

Otymplig, men ej
tung.

Tung

Sammanfattning Anser att det blivit bättre
med Tablet PC och
kommer att bli ännu
bättre ifall parametrarna
går in direkt i Tablet:ns
Clinisoft

Tycker inte att Tablet PC
än så länge medfört
några förbättringar

Anser sig använt
Tablet PC under för
kort tid för att ge en
rättvis bild

För att det skall vara
någon mening med
att använda Tablet
PC bör parametrar
registreras direkt.

Tabell 2:  Frågor angående dokumentation på Tablet PC sammanställt med de olika respondenterna svar.

Tabell 3 visar en kodifiering på samma sätt som redovisas under 8.1 Observation. De
händelser då dokumentation sker i de båda systemen framkom under intervjuer efter
införandet av Tablet PC. Tabellen är generell för samtliga respondenter, inga avvikelser
förekom. Ifall detta förekommer strider det mot avdelningens direktiv för dokumentation.
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Grupperingar av händelser och kategorier med Tablet PC
Händelser Kategorier för dokumentation

Stationär datordokumentation (Orbit) Tablet PC (Clinisoft)
Ankomst a a
Utskrivning a a
Registrera sängplats a
Sammanfattning a
Klinisk dokumentation a
Administrativ dokumentation a a

Tabell 3: Händelser för dokumentation kopplat till kategorier för typ av dokumentationsmedia som användes för
de olika dokumentationstillfällena.

9 Analys och diskussion
Studien speglar åsikter från fyra framtida användare och resultatet ger synpunkter från
testperioden som är av värde inför kommande större integrering av ny teknik. Ytterligare
användare innebär en större mängd synpunkter av olika slag. Trots att det är ett stort antal
personer som lämnar respons är sannolikheten att samtliga skall lämna helt olika synpunkter
liten. Studien är relevant i det sammanhanget att sannolikt har synpunkter med stor betydelse
för postoperativ vård på UVA identifierats. Analysen av resultatet och diskussionen av
studiens frågeställningar följer dispositionen med underrubriker som användes under resultat
8.2.2. Utgångspunkten är att konsekvenserna av ett fenomen diskuteras med för- och
nackdelar under olika underrubriker, för att på bästa sätt matcha studiens frågeställningar.

Begrepp i löpande text som står inom citationstecken är hämtade från de svar som gavs från
respondenterna, svaren redovisas under rubrik 8 Resultat. Begrepp som hämtas från teoridelen
skrivs inom citationstecken och med sidanvisning. Huruvida vår rekonstruktion av
verkligheten stämmer överens med den faktiska verkligheten är en diskussion som berör det
traditionella sanningsbegreppet. Sanning är att studien har speglat viktiga nyanser av
fenomenet som definieras av studiens syfte och problemformulering.

9.1 Informationsflöde
Studien visar att inga stora förändringar i informationsflödet har skett under testperioden. Det
är samma sorts information, vilket i annat fall bör ses som mycket anmärkningsvärt. Den
förändring som skett är att överlämningar till och från UVA har förändrats, tillgången till
information har ökat och vägvalet som görs för att förmedla information har modifierats. Ett
vägval som påverkar i vilken form informationen levereras i. Ordinationer från läkare skrevs
tidigare på papper eller lämnades via telefon, vilket ibland kunde ge upphov till frågor för de
sjuksköterskor som ansvarade för patienten. Med Tablet PC:n levererades information tydligt
på ett sätt som minskar mängden följdfrågor och det extra arbetet med att ringa till ansvarig
läkare och fråga om mängd för medicinering försvinner. När ordinering av medicin gjordes
via telefon, antecknades det av sköterskorna på papperskurvan att ordinering gavs via telefon.
När läkaren har en bärbar enhet kan ordinationer skrivas varsomhelst där täckning för
nätverket finns, eller från stationär dator på kontoret. Lindroth och Östlund (2001) beskriver
bärbara enheter som en naturlig del av arbetsdagen. Tablet PC är ännu ej ett naturligt inslag i
arbetsvardagen på UVA. Läkaren som gör ordinationer har ännu ingen egen Tablet PC,
läkaren lånar sköterskans, vilket vinsten av användandet minskar. Denna begränsning är inget
hinder för framtida bruk då fler enheter kommer att köpas in. När läkaren har en Tablet PC
eller annan typ av mobil enhet innebär mobilitet för informationsflödet att en läkare kan ge
ordinationer på det sätt som beskrivs ovan. Lindroth och Östlund diskuterar att möjligheter



Den patientnära datorarbetsplatsen


M. Franzén, T. Johannesson 31

och begränsningar framträder i olika former beroende på den typ av kontext som systemet
ingår i. En av nackdelarna som Lindroth och Östlund skriver om är att en mobil användare
alltid förväntas vara anträffbar. Den beskrivna nackdelen kan för denna studies syfte istället
vara en fördel. Att vara mobil med Tablet PC på UVA kan för en läkare innebära att
telefonsamtalen minskar och tid kan läggas på annat. Tidigare var alternativet att skriva
ordinationer på papperskurvan, vilket innebar ifall läkaren missat att göra detta och lämnat
avdelningen måste denne gå tillbaka för att göra ordinationen alternativt förvänta sig ett
telefonsamtal från ansvarig sjuksköterska. Med Tablet PC slipper läkaren gå tillbaka och göra
ordinationen. På grund av tidsbrist kan detta tidigare ha varit en av orsakerna till att
ordinationerna ej gjorts innan en patient anländer till UVA. Fördelen blir också att läkarens
signatur registreras, vilket inte görs då ordinering sker via telefon. En ansvarsteknisk fördel
som inte nämns i någon av studiens referenser. I tidigare teoridel ger Ruland (2002) en
rekommendation om att data som rör patienten skall hanteras i anslutning till patienten med
betoning på tillgängligheten. En jämförelse mellan de båda verkligheterna visar likheter i
informationsflödet men också olikheter. När papperskurvan används finns ju den i direkt
anslutning till patienten, just som en Tablet PC. Fördelarna med att använda sig av en Tablet
PC vid patienten är att graden av tillgänglighet för information ökar. Resultatet av studien ger
ett stöd för Rulads resonemang genom respondenternas positiva respons på att de får labbsvar
och tillgång till FASS via Tablet PC:n i direkt anslutning till patientsängen.

9.2 Stöd för datainsamling, bedömningar och vårdplanering.
När ordinationer för en patient redan gjorts då patienten anländer behöver inte det extra
arbetet med att reproducera information från medföljande dokument eller telefonsamtal till
läkare ske. Arbetssättet innebär att både läkaren och sköterskan kan disponera denna tid för att
fatta beslut och vårdplanera. Studien visar att det ofta förekommer att ordinationer för en
patient ej har gjorts då patienten anländer oavsett om en papperskurva eller Tablet PC
används i verksamheten. Anmärkningsvärt är att det slarvas med att utföra en sådan relativt
liten uppgift som ger fördelar åt verksamheten på UVA. En orsak, annan än den som beskrivs
under rubrik 9.1, till att ordination ej gjorts kan vara att sköterskor och läkare på
centraloperation har svårt att se konsekvenserna av att denna information utelämnas. Ett
förslag kan vara att modernisera med en funktion som innebar att en patient inte kan skrivas
ut från operationsavdelningen eller att en operation inte hanteras som avslutad av systemet
innan ordineringar för patientens fortsatta vård registrerats. En läkare behöver inte
nödvändigtvis en Tablet PC som en mobil enhet för att göra ordinationer. Dwivedi et al.
(2002) ger förslag på en lösning som innebär att läkarna på OP/IVA-kliniken har en mindre
mobil enhet med en applikation som används för att göra ordineringar som sparas i samma
databas som den Clinisoft arbetar mot, alternativt konfigurera Clinisoft för PDA, med
ytterligare begränsningar i funktionaliteten.

En högre grad av mobilitet ger ökat stöd för datainsamlig, bedömningar och vårdplanering.
Modalitet som diskuteras av Kristoffersen och Ljungberg (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000)
där olika grader av modalitet nämns, kan jämföras med denna studie. Den typ av modalitet
som respondenternas mobila aktiviteter kan grupperas i är en hybrid. De är fortfarande
begränsade till att använda den stationära datorn för inskrivning och utskrivning. Så länge de
använder Tablet PC:n har de en vandrande grad av mobilitet som begränsas av nätverkets
täckning. Krstoffersen och Ljungberg skriver att modaliteten ”vandrande” alltid är närvarande
även vid stationärt arbete. Sköterskorna på UVA är inte mobila så länge de sitter vid en
stationär dator de kan inte skriva ut en patient vid patientsängen. För studien är modaliteten
”vandrande”, s12, närvarande vid stationärt arbete i de fall då sköterskan förflyttar sig till en
annan avdelning för att skriva ut patienten på en stationär dator. Så är fallet då en patient
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förflyttats till IVA och skrivs ut på en stationär dator under natten. Resultatet av denna studie
anpassar modellen som framgår av figur 2.

Situationen på UVA att med eller utan Tablet PC få stöd för datainsamling, bedömning och
vårdplanering kan beskrivas genom en kombination av ”vandrande” och ”micromobility” s12.
Micromobility är en av de modaliteter Luff och Heath (1998) definierar mobilitet med.

Modaliteten ”vandrande” anpassad efter verksamheten på UVA

Figur 8: sammanfattar delar av det stöd för vårdplanering som mobilitet kan innebära. Strukturen är före och
efter införandet av Tablet PC.

Syftet med figur 8 är att belysa möjligheterna med den patientnära datorarbetsplatsen. Stöd
för vårdplanering behöver inte innebära att man arbetar nära patienten. Det låter som en
paradox ifall fokus för tankarna är på sköterskor, tanken är att diskutera läkarnas roll. Stöd för
sköterskornas vårdplanering inkluderar läkare. Läkarnas möjligheter att kunna komma till en
patient kan möjligtvis vara begränsad pga. brist på tid, fysikt uppsökande av klinisk
information. En ansvarig läkare som behöver konsultera en kollega med stöd av de trender
som kan utläsas av kurvan, kan söka upp sin kollega istället för att båda skall stå vid
patienten. Den läkare som för tillfället anser sig ha mest tid kan då vara den som uppsöker den
andre. Denna belysning av den patientnära datorarbetsplatsen är också ett försök att vidga
perspektivet något. För att upptäcka och börja fundera över ytterligare möjligheter med
mobilitet andra än de som beskrivs ovan, kanske något i stil med den lösning som diskuteras
av Muñoz et al. (2003) bör nog först eventuella fördelar med den teknik som planeras visa sig.

Rent omvårdnadsmässigt har stödet för vårdplanering förbättrats på det sätt att en av de
funktioner som finns i Clinisoft som finns med i Tablet PC konfigurationen, är en åtgärdslista
där det står uppradat hur patientens vård ska utföras. Det blir enligt respondenterna lättare att
”se framåt lite grann enklare ”. Åtgärdslistan fungerar på så sätt att om en omvårdnadsåtgärd
för en viss tidpunkt ej gjorts, färgas en ruta som en extra påminnelse. När papperskurvan
används för klinisk dokumentation måste sjuksköterskorna själva för hand skriva en
åtgärdslista för patienten på kurvan. Denna metod att för hand skriva en åtgärdslista innebär
att sjuksköterskorna måste hålla mer information i huvudet och risken för felmedicinering
ökar när inga automatiska påminnelsefunktioner finns. Än så länge registreras inte
parametrarna från övervakningsmonitorerna direkt till Clinisoft i Tablet PC:n utan måste
avläsas och skrivas in manuellt. När det sker försvinner en felfaktor som nämnts av
respondenterna att värden registrerats på fel tidpunkt. För att ett bra stöd för sköterskorna på
allvar skall diskuteras krävs att parametrarna registreras automatiskt. Förbättringar med att

Patient med papperskurva
• fysiskt uppsökande av information
• papperskurva med patient är mobil ”micro-mobility”
• kurva måste läsas vid patient
• ordinationer måste antecknas vid patient
• patient lämnas vid behov av vårdinformation

Patient med elektronisk kurva
• elektronisk hämtning av information
• kurva kan läsas av flera användare från olika platser
• ordinationer kan registreras från distans
• vårdinformation kan nås nära patienten

Vandrande
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utöka antalet fasta förval med rullningslister (se figur 5) ger ytterligare fördelar för
sköterskorna, mindre tid går åt för att registrera uppgifter.

9.3 Säkerhet för patientinformation
En av frågeställningarna var att analysera säkerheten gällande patientinformationen. Enligt de
respondenter som deltog i undersökningen har denna typ av säkerhet blivit bättre. Enligt
patientjournalslagen måste varje patientjournal hanteras och förvaras på det sätt att obehöriga
inte får tillgång till den. Införandet av Tablet PC innebär en förbättring av säkerheten gällande
patientinformation. Resultatet redovisar att papperskurvan (när den används) ligger öppet och
andra sköterskor/personer än de som vårdar patienten kan utan några större svårigheter se
tillståndet för en patient som de i själva verket inte har med att göra. Detta utgör en brist i
säkerheten för patienten, vilket säkerligen skulle visa sig ifall patienten var en person som
många har ett intresse av att få veta det fysiska tillståndet för. Att använda Tablet PC har
bidragit till att minska möjligheterna för att obehöriga kan komma över patientinformation.
Säkerheten vid implementeringen av Tablet PC:n höjs på så sätt att den till stor del av tiden
medföljer en sköterska. I de fall där sköterskan behöver lägga ifrån sig Tablet PC:n och någon
obehörig skulle få tillgång till den krävs en inloggning för att komma åt de uppgifter som
finns dokumenterade i patientjournalen. Det enda som är synligt utan att vara inloggad är de
kurvor som redan är synliga i övervakningsmonitorerna. Det är ännu inte bestämt hur många
Tablet PC:s som kommer att användas på UVA. Beroende på om en Tablet PC ska finnas till
varje patient, om flera patienter dokumenteras via samma Tablet PC eller om det ska finnas en
Tablet PC för varje sköterska i tjänst skiljer sig tiden då en Tablet PC är under direkt uppsikt.
Det är sällan lika många sköterskor som patienter.

En nackdel med att införa Tablet PC och trådlöst nätverk var att radiovågor passerar utanför
det område som är tänkt att täckas av signalerna. Det problemet löses med hjälp av den
kryptering som finns i alla trådlösa nätverk som är av den standard som används på UVA.
Detta innebär att även om radiovågorna nås av obehörig måste dessa dekrypteras och en
inloggning ske för att information ska kunna läsas.

Efter införandet av Tablet PC:n anses säkerheten tillräcklig för att uppfylla de krav på
sekretess som regleras i Patientjournallagen med inloggningsfunktionen och den övervakning
som sköterskorna direkt genom användandet eller indirekt genom att befinna sig i samma
vårdlokal som Tablet PC:n utför. En ytterligare säkerhetsaspekt med inloggningen är att den
person som är inloggad registreras varje gång som information sökes, vilket även skulle
avskräcka obehöriga med access till nätverket att leta efter obehörig information.

9.4 Arbetsbörda för dokumentation
För att sköterskornas arbetsbörda ska minska är det viktigt att det nya systemet är användbart.
Om en kontroll mot Nielsen (1993) fem olika attribut om användbarhet: Lätt att lära, Effektivt
att använda, Lätt att komma ihåg, Få fel, Subjektivt tilltalande görs, kan införandet med att
använda Tablet PC anses uppfylla de flesta av dem. Då programvaran, Clinisoft, var känd
blev inlärningsprocessen kortare än vad fallet skulle vara än om både ny hård och mjukvara
skulle införas. Än så länge kan attributet Effektivt att använda kunna utvecklas ytterligare i
och med att övervakningsparametrar inte registreras automatiskt. Clinisoft har redan använts
av sköterskorna på IVA och en längre tids frånvaro skulle inte påverka användandet, mer än i
handhavandet av Tablet PC:n som av respondenterna inte skiljde sig mycket i jämförande
med en stationär dator som används på IVA. Om programvaran är känd görs färre fel och de
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få fel som görs är enligt respondenterna i Clinisoft lätta att rätta till. Att Uddevalla sjukhus är
bland de första i landet kan inspirera och uppmuntra till att använda trådlösa nätverk och
Tablet PC även om problem i inledningsskedet skulle uppstå.

Dock har inte införandet av Tablet PC:n än så länge visat sig ha stor skillnad i sköterskornas
arbetsbörda. Fortfarande kommer patienter utan ordinationer från operationsavdelningen då
får sjuksköterskorna, som tidigare, själva sammanställa patientens ordineringar. Skillnaden är
att nu dokumenteras informationen i Tablet PC:n istället för på kurvan. Denna dokumentation
upplevs av sköterskorna ta lite längre tid än om det görs för hand. För att handhavandet ska gå
smidigt finns en kunskapströskel att passera innan ett optimalt utnyttjande av Tablet PC:n kan
fås. Allwood (1991) skriver att användaren måste ha tillräcklig förståelse och kompetens för
att på bästa sätt kunna interagera med systemet. En annan faktor som nämnts på frågan om
arbetsbördan är Tablet PC:ns användarvänlighet. Den anses av respondenterna vara tung att
bära när dokumentationen ska utföras stående och vidare ansågs att om Tablet PC:n las platt
på en avställningsplats var synligheten på skärmen otillräcklig. Ibland ansågs användandet av
den elektroniska pennan skapa handhavandeproblem. Allwood skriver också att om
användaren känner ovilja mot ett program finns en risk att inlärning och systemets
utnyttjandegrad blir sämre. Detta gäller även för olust mot den hårdvara som används.

Sköterskornas arbetsbörda har förbättrats i och med Tablet PC:n. Detta på grund av att vid
användning av papperskurvan skrivs vissa uppgifter ner två gånger till exempel ordinerade
vätskor. Det är inte nödändigt när dokumentation sker med Tablet PC då är situationen som
sådan att det endast behöver göras vid ett första tillfälle. Även när patienter skrivs ut, när
papperskurvan används, sker en dubbeldokumentation. Patientens vårdsammanfattning skrivs
på baksidan av kurvan för att sedan även föras in i Orbit. När Tablet PC:n används sker denna
vårdsammanfattning endast en gång, i Clinisoft, som sedan skrivs ut och skickas med
patientjournalen till vårdavdelning. Något som underlättar för sköterskorna är att vid den
kliniska dokumentationen med Tablet PC:n i Clinisoft finns ett antal rullistor med förval för
att understödja en snabbare dokumentation. En annan situation där arbetsbördan blivit mindre
är vid ordinationer, tidigare kunde dessa vara svåra att tyda när de skrevs på papperskurvan
och arbete måste läggas på att söka läkare för att klargöra vad som egentligen ordinerats. När
detta görs elektroniskt på Tablet PC:n uppstår inte sådana extra arbetsuppgifter. Även
arbetsmoment som att gå till en annan plats i vårdlokalen för att söka information såsom
lab.svar eller information ur FASS undviks, då denna information finns att söka efter via
Tablet PC:n och intranätet. Vid intervjuerna som gjordes innan Tablet PC infördes framkom
önskemål om att ej behöva lämna patienten för att hämta information.

Att dokumentera kliniska värden från övervakningsmonitorerna har ännu inte inneburit någon
lättnad i arbetsbördan. Fortfarande sker avläsningen och dokumentationen manuellt.
Skillnaden är att dokumentationen inte görs på papperskurvan utan elektroniskt i Tablet PC:n,
de båda alternativen tar enligt respondenterna ungefär lika lång tid. Vid ett senare skede är det
tänkt att parametrarna från övervakningsmonitorerna direkt ska registreras i Clinissoft vid ett
sådant scenario skulle sköterskornas arbetsbörda minska betydligt.

För sköterskorna har mobiliteten medfört att de elektroniskt kan föra klinisk dokumentation
och fortfarande enligt Kristoffersen och Ljungberg (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000)
modaliteter vara vandrande. Tidigare kan sägas att sköterskorna, när de använde
papperskurvan, var av modaliteten ”vandrande” men inte i någon elektronisk form. Det finns
även begränsningar med den mobila lösningen, fortfarande måste sköterskorna utföra vissa
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moment på en stationär dator, men dessa förhåller sig till att endast skriva in och ut patienter i
Orbit.

9.5 Användbarhet och funktionalitet för Clinisoft och teknisk utrustning
Ett antal åtgärder bör göras för att förbättra det Clinisoft som används på Tablet PC. Det finns
delar av studiens resultat som lutar mot ett missnöje där begreppet ”överskådlighet” står i
centrum. Papperskurvan anses i vissa fall ge en tydligare bild över hur medicinering påverkar
en patients värden än vad funktionen ”numerisk visare” i Clinisoft för Tablet PC ger. Innan en
övergång till Tablet PC görs bör en lösning för hur ”överskådligheten” skall förbättras
utarbetas. En lösning för att förbättra denna funktion stöds av Ruland (2002) som skriver att
delar i införandet av ny teknik som bidrar till att användaren upplever att vårdkvalitén
påverkas negativt ökar missnöjet och misstänksamheten. Ruland går längre och säger att
system som inskränker på den professionella stoltheten innebär att arbetet kan förlora sin
mening. För denna studie bör denna varning ses som överdrift, trots att vi anser att Rulands
varning är överdriven kvarstår vårt förslag på en lösning. Grunden för denna reaktion kan
utgöras av att användaren har för lite vana med att handha Tablet PC och upplever det som
svårt att få ett flyt i att använda dubbelklickning med en kanske bristfälligt kalibrerad
elektronisk penna.

Clinisoft konfigurerades i dialog med användarna vilket vi anser vara mycket bra. Grundén
(2003) och Andersén (1994) skriver om samstämmighet mellan organisation och teknik, samt
vikten av att insamling, lagring, överföring och presentation av information skall utvecklas i
dialog med användarna. Verkligheten är dock inte normativ på ett sätt att tekniken helt
anpassats efter användarna. Det finns relativt hög grad av ömsesidig påverkan mellan
användare och omstrukturering av den kliniska informationshanteringen. Personalen på
OP/IVA –kliniken har tidigare varit med om förändringar som innebar ett införande av olika
typer av ny teknisk utrustning med ett gott resultat. Förändringsklimatet bör då vara på en
nivå där personalen har en vana att utarbeta nya rutiner och erfarenheter av att utvärdera
arbetssätt. En fördel vid implementeringen är att Clinisoft redan används på IVA där samtliga
respondenter och övrig personal på UVA också arbetar. Den yrkesgrupp som främst noterar
andning, blodtryck och puls är undersköterskor. På IVA går dessa värden in i systemet
automatiskt och vid första intervjutillfället jämförde de undersköterskor som intervjuades med
situationen på IVA där tidigare använts stationära datorer till att föra dokumentation en länge
tid. Till en början fanns ett motstånd och en rädsla inför funktionaliteten att värden registreras
automatiskt på IVA. En del undersköterskor antog att de skulle bli arbetslösa, så blev inte
fallet och detta tidigare exempel kan jämföras med kommande situation på UVA. Många har
redan varit med om en datorimplementering och sett att de inte blivit arbetslösa. Personalen
har sett att det blev mer tid för undersköterskorna att utföra andra viktig uppgifter än att stå
och skriva av värden från monitorer.

Processen med att konfigurera Clinisoft, införa WLAN och använda sig av Tablet PC är ingen
systemutveckling i traditionell mening. En anledning till att teoridelen inte innehåller
modeller över systemutveckling är att införandet innebär en systemmodernisering. Wiktorin
(2003) ger uppslag på olika typer av systemmodernisering och figur 1 s.8 beskriver tydligt hur
systemet moderniserats på OP/IVA- kliniken. Inte alla funktioner som fanns på IVA togs med
i konfigurationen av Clinisoft för Tablet PC:n.

En för kort testperiod kan kanske ha inneburit att respondenter förbisåg eventuella fördelar
och nackdelar, de höll fortfarande på att vänja sig med ny teknik. Integreringen av ny teknik
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hade inte kommit så långt att samtliga respondenter använde sig av funktionerna med
automatik. En stor del av koncentrationen låg på att hantera hårdvaran som måste kombineras
med att kunna fatta rätt beslut i vårdprocessen, inte att upptäcka tillgången till information
och kanske missa att se vissa fördelar. För att övergången till Tablet PC och en storskalig
integrering av ny teknik skall gå smidigt och ett missnöje över svårhanterlig hårdvara skall
undvikas bör tid för att lära sig hårdvaran och hur funktioner öppnas med den elektroniska
pennan ges. Denna studie har påbörjat en förankring hos personalen på OP/IVA- kliniken
genom att en grupp användare av Tablet PC redan har bildats.

9.6 Systemintegration
En viss systemintegration har skett i och med att sköterskorna via Tablet PC:n får tillgång till
intranätet. För att sköterskornas önskade verklighet, som framkom av resultatet, ska besannas
krävs ytterligare systemintegration. Den största vinsten skulle sannolikt åstadkommas genom
en integrering mellan det kliniska dokumentationsprogrammet och övervakningsmonitorerna,
att alla parametrar dokumenteras automatiskt. Idag är sköterskorna i sitt dagliga
omvårdnadsarbete tvingade att använda sig av två olika program, Orbit och Clinisoft, det som
kan vara en fördel är att den information som sköterskorna registrerar i Clinisoft också skulle
registreras i databasen för Orbit.

Wiktorin (2003) skriver att behovet av systemintegration uppstår när en verksamhet kräver
stöd som sträcker över flera områden. Detta är att jämföra med situationen på UVA och de
övriga vårdavdelningarna. Ett sådant stöd skulle innebära att olika program på olika
avdelningar skulle kunna integreras, inga patientuppgifter behöver skrivas ut på UVA för att
skicka till respektive vårdavdelning. Personalen får tillgång till all nödvändig information
elektroniskt och behöver inte ta kontakt med någon för att få uppgifterna.

9.7 Rekommendationer
Några rekommendationer att ge är att systemet bör utformas så att en operation inte kan
registreras som slutförd förrän ordinationer gjorts. Om systemet skulle uppfylla detta innebär
det för sjuksköterskornas datainsamling en stor lättnad då patienters ordinationer ofta saknas.
En förbättring som kan göras i fönstret för postoperativa observationer är att utöka antalet
förvalda rullningslister. Just nu finns tre stycken, men listor för bland annat bromage och
VAS skulle även vara användbart och snabba på dokumentationen. För att minska risken att
dokumentation sker för fel patient bör en tydlig medelanderuta med personuppgifter för den
patient som ligger aktiv i Clinisoft visas. Medelanderutan bör också aktiveras när Tablet PC:n
ej använts under exempelvis de senaste 5 minuterna. Det fanns olika förslag om antalet Tablet
PC som skulle tas i bruk. Förslagen var att ha en Tablet PC vid varje säng eller att en Tablet
PC användes för dokumentation av flera patienter. Om en Tablet PC skulle placeras vid varje
säng kan problemet uppstå att både sjuksköterskan och undersköterskan är i behov av att
dokumentera samtidigt. Sker dokumentation på flera patienter med en Tablet PC blir det
problemet än större. Rekommendationen blir att varje sköterska som är i tjänst på UVA har
var sin Tablet PC att använda till de patienter som de ansvarar för, vilket skulle undvika
problemet som uppstår när flera sköterskor vill dokumentera på samma patient samtidigt.

10 Slutsats
Informationsflödet har inte efter införandet av trådlöst nätverk och Tablet PC förändrats
mycket, samma information ges via en annan informationsväg och i en annan form.
Information som tidigare inte funnits tillgänglig elektroniskt finns emellertid nu att nå via
sjukhusets intranät, vilket medfört ett ökat stöd för sköterskornas insamlande av information.
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För att ytterligare minska sköterskornas arbetsbörda behövs vidare utveckling av
informationsflödet, som situationen är idag har det nya arbetssättet inte inneburit några stora
förändringar för att minska sköterskornas arbetsbörda. Dubbeldokumentation förekommer
fortfarande men inte i lika stor utsträckning som tidigare, vilket minskar arbetsbördan.
Säkerheten i det trådlösa nätverket gällande patientinformation är tillfredsställande och
uppfyller de krav som regleras i patientjournalslagen gällande hantering av journalhandlingar.
Den konfiguration som gjordes av Clinisoft för att anpassas till Tablet PC:n uppfyller de krav
på användbarhet och funktionalitet som respondenterna har för att kunna utföra sitt
omvårdnadsarbete. Alla nödvändiga funktioner finns i den nya konfigurationen men i vissa
fall beroende på Tablet PC:ns begränsningar måste ytterligare åtgärder vidtas för att
tydligheten för en patients värden förbättras. Studien visar att testperioden med att använda
Tablet PC är ett första steg mot minskad arbetsbörda, ökat stöd för personalen och integrering
av system på Uddevalla lasarett. Det är fullt möjligt att använda Tablet PC med nuvarande
funktionalitet i verksamheten på UVA. Funktionaliteten med att automatisera registrering av
patientvärden bör implementeras omgående, då det ökar effektiviteten i omvårdnadsprocessen
avsevärt.

11 Förslag till vidare forskning
En studie som utvärderar möjligheterna att integrera Clinisoft, Orbit och Melior med en
programvara liknande den som presenteras av Dwivedi et al. (2002) kan ge en god
förutsättning för att i framtiden integrera systemen på Uddevalla sjukhus. Alternativt en
undersökning som utvärderar arbetssättet och kommer med förslag till systemmodernisering
som förbättrar/underlättar överlämning av patienter mellan avdelningarna på OP/IVA –
kliniken. En studie i stil med denna men som enbart följer dokumentationen för en typ av
patientgrupp, patienter som ligger länge på UVA och flyttas till IVA under natten. En studie
som enbart fokuserar på den tekniska säkerheten för ett WLAN på Uddevalla sjukhus, med
kanske ett försök till ett ”ordnat” olaga intrång.
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1 Definitioner

Aspiration
Inandning av vätskor, få ner maginnehåll i lungorna.

Clinisoft
Kliniskt dokumentationssystem, utvecklat av DatexOhmeda-Deio, som infördes på Uddevalla
sjukhus 1992. Används på intensivvårdsavdelningen (IVA). Clinisoft har som syfte att stödja,
effektivisera och underlätta informationsflödet, planeringen och uppföljningen av vården för
en intensivvårdspatient. Systemet kan integreras med medicinsk-teknisk utrustning som,
infusionspumpar, monitorer och sjukhusets övriga system. Clinisoft ger även möjlighet att
följa upp verksamheten och sammanställa de rapporter, statistikuttag och utskrifter som
efterfrågas av olika aktörer i verksamheten såsom läkare, sjuksköterskor och ekonomer.

CVK
Central Ven Kateter, kateter som läggs in i centrala kärl oftast i halsen.

Data
Data är bärare av information. En siffra på ett papper eller en dataskärm representerar data.
Det kan vara ett pris på en vara eller en vikt.

Datainsamling
Hur information hamnar på den kurva som används vid postoperativ vård. Detta kan innebära
reproduktion av journaler som medföljer patienten eller resultatet av ett telefonsamtal med
läkare.

FASS
(Farmaceutiska specialiteter i Sverige), FASS, katalog över alla godkända läkemedel (dock
inte naturläkemedel) som i Sverige används inom human hälso- och sjukvård inkl. tandvård.

HCI/MDI - Human Computer Interaction/Människa Dator Interaktion
Samspelet mellan människa och dator.

Information
Information är den betydelse som en människa lägger i upplevelser av sin omvärld. Dessa
upplevelser kan förmedlas via olika signaler. Signalerna är bärare av information men de är
inte information, de är data.

Data tolkas av människor. Information är alltså meningen, betydelsen av data. Olika
människor kan göra tolkning av ett datavärde beroende på sin situation, erfarenhet och
omvärldsuppfattning.

Informationsflöde
Innebär för denna studie sätten att leverera information och i vilken form informationen nås
eller levereras. I detta ingår hur eller vilka vägar som används för att informationen skall ta
sig från punkt A till B.
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Informationssystem
Med informationssystem avses de delar av en verksamhet som tillhandahåller, använder och
förmedlar information tillsammans med tillhörande resurser såsom personal och teknik.

I ett informationssystem är alltså människan den viktiga komponenten, som möjligen stöds av
ett datasystem som automatiserar vissa aktiviteter inom informationssystemet. Människan är
också den aktiva komponenten i systemet medan datasystemet är passivt i den meningen att
det bearbetar och levererar data på begäran.

IT
Med IT avses vanligen tekniska lösningar för att bearbeta, lagra och förmedla information
mellan sändare och mottagare vilka i slutändan är människor. Det är alltså teknikdelen av
informationssystemet. IT omfattar både datorprogram och maskiner och
kommunikationsutrustning. IT står i kontrast till datorteknik och betonar
informationsinnehållet.

En PC för hantering av elektronisk post är alltså IT. Likaså är en fax eller en telefon (svarare)
exempel på IT. Däremot är inte en PC som styr ett ventilationssystem i en fastighet inte IT.
Men det är likväll ett datasystem.

IT är ursprungligen en engelsk term, Information Technology. Den uttolkades först som
Informationsteknologi, vilket betyder läran om tekniken för (hantering av) information. På
senare tid har IT fått uttolkningen Informationsteknik, d vs tekniken för (att hantera)
information.

Kurva
I denna studie avses ett pappersark där patientens kliniska dokumentation för UVA-patienter
förs.

Melior
Elektronisk patientjournal för klinisk dokumentation används, vid ett antal avdelningar på
Uddevalla sjukhus. NU-sjukvården har cirka 1700 Melior-användare. Melior som utvecklats
av Siemens-Nixdorf tillsammans med sjukvården i Göteborg.

NU-Sjukvården
NÄL/Uddevalla, NU-sjukvården är en av fem sjukhusförvaltningar i västra
Götalandsregionen. I NU-sjukvården ingår Uddevalla sjukhus, NÄL samt Dalslands,
Strömstads sjukhus och Lysekils sjukhus.

NÄL
Norra Älvsborgs länssjukhus, ligger i Trollhättan stod klart 1988.

Orbit
Används på operationsavdelningen vid operationsplanering och för administrativ
dokumentation på uppvakningsavdelningen vid OP/IVA-kliniken. Orbit hanterar hela
informationsflödet från det att ett operationsbehov uppkommer tills operationen är planerad
och genomförd. Systemet består av tre huvuddelar. En förberedande del där bland annat
operationsanmälan, hälsodeklaration, väntelistor, resurshantering och tids bokning sker. En
operativ del som innehåller hantering för akutlistor, översikter av pågående operationer,
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journalregistreringar. Samt en postoperativ del, som hanterar uppvakningsjournaler,
komplikationsregistrering och uppföljning. Orbit ger möjlighet att via valfritt rapportverktyg
eller OLAP-verktyget följa upp verksamheten och sammanställa rapport och statistikuttag.
Orbit tillhandahålls av WM-data.

PM
Direktiv från medicinskt ansvarig läkare.

System
En allmän definition på ett system är ett antal komponenter som samverkar för att uppnå ett
visst mål.

Systemutveckling
Med systemutveckling avser vi vanligen arbetet med att utveckla ett datastöd för
informationshanteringen inom en verksamhet (såsom den bedrivs inom ett företag,
myndighet, organisation etc.). Informationshanteringen är en del i det större system som
verksamheten omfattar. Även utvecklingen av teknikiska system och programvara som ingår
som del i elektroniska system bör räknas till detta område.

Tablet PC
Den Tablet PC som används på UVA vid Uddevalla sjukhus är en HP Compaq Tablet PC
TC1000. Denna Tablet PC:s prestanda är en processorhastighet på 1GHZ, hårddisken är på
40GB och RAM-minnet på 256MB. Skärmen på Tablet PC:n är på 10 tum med en optimal
upplösning på 1024x768. Vikten för Tablet PC:n är 1,36 kg. Operativsystemet som används
är Windows XP Tablet PC Edition vilket bygger på Windows XP professional. Det innebär
att alla Windows XP kompatibla programvaror kan användas på en Tablet PC.

Täckning
Då bärbara enheter används sker kommunikationen mellan klient och server med radiovågor
via trådlösa närverkskort och accesspunkter. På de platser i en lokal eller utomhus där
radiovågorna ej ”når fram” har dålig täckning. Bilden nedan är ett schema över täckningen vid
en patientsäng på UVA.
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2 Kodlista

ORBIT
KODLISTA FÖR POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER

00 Inga komplikationer
01 Överföring till annan enhet inom OP/IVA

Tekniska komplikationer

11 Fel på elektromedicinsk utrustning
12 Fel på gasteknisk utrustning
13 Fel på annan utrustning
19 Annan teknisk komplikation

Systemisk komplikation

21 Allvarlig allergisk komplikation
22 Toxisk reaktion
23 Transfusionsreaktion
24 TUR- syndrom
25 Koagulationsrubbning
26 Accidentell hypotermi
27 Malign hypertermi
28
29 Annan systemisk komplikation

Komplikation cirkulationsorgan/njure

30 Trombo-embolisk komplikation
31 Hypotension
  (Systol bltr sänkt m >40% fr utg-värde preop)
32 Hypertension
  (Systol bltr höjt m >40% fr utg-värde preop)
33 Arytmi postoperativt
34 Myokardischemi (ST-sänkning/angina pectoris)
35 Hjärtsvikt
36 Cirkulationsstillestånd
37 Postoperativ blödning (oväntat stor)
38 Oliguri-anuri
39 Annan komplikation cirkulationsorgan/njure
40 Misst hjärtinfarkt uppkommen postoperativt

2001-02-02

Svårighetsgrad
   Ingen
   Ringa
   Måttlig
   Svår eller Livshotande
   Dödlig utgång

Komplikation andningsorgan

51 Tandskada
52 Laryngospasm
53 Bronkospasm
54 Aspiration
55 Pneumotorax, subkutant emfysem etc
56 Hypoxi, SpO2<90%
57 Ventilationsproblem UNS
 (hypo/hyperventilation)
59 Annan respiratorisk komplikation

Komplikation nerv-muskelsystemet

71 Accidentell durapunktion
72 Epidural/Spinal(Oväntat hög utbredning)
73 Kramper
74 Restkurarisering/re-kurarisering
76 Annan komplikation nerv-muskelsystemet

Komplikationer övrigt

85 Illamående/kräkning
86 Tryck- eller klämskada postoperativt
87 Extravasal injektion/infusion
88 Administration av felaktig läkemedel/dos
89 Accidentell artärpunktion
91 Smärta trots behandling VAS<3
92 Huvudverk UNS
93 Postspinal huvudvärk
94 Förvirring/oro
95 Blåsamponad
96 Sårruptur
97 Metabolisk komplikation

(hyperglykemi, syra-bas-rubbning)
98 Postop/sepsis infektion
99 Överfylld urinblåsa >600ml
100 Annan komplikation
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3 Intervjumall 1: Inför införandet av Tablet PC

Datorvana

• Vilken är din inställning till datorer i omvårdnadsarbetet (fritid)?
• Anser du själv att du är en van datoranvändare?

- Har du någon erfarenhet av bärbara datorer?

• Vad anser du om att införa Tablet PC på UVA ?
• Vad tror du kommer att förändras med en Tablet PC, angående dokumentation och

information?

Information

• Vilken information skulle vara bra att få tillgång till mobilt (nära patienten eller gående)?
• Har du någon gång upplevt att du saknat information?

- Vilka tillfällen?
- Vad har du vidtagit för åtgärder?
- Vika krav har du på att kunna nå och ge information?

Dokumentation

• Vad upplever du som bra med dagens (pappers)dokumentation?
• Vad upplever du som svårt och ineffektivt i ditt dokumentationsarbete?

• Bidrar dagens sätt att dokumentera till att problem när du ska ta emot, vårda och lämna
patienter?

• Blir det ofta fel i dokumentationen?
- Vad anser du vara den främsta orsaken till att fel uppstår?
- Händer det ofta att personalen får korrigera fel i dokumentationen (både Orbit och

papperskurva) ex. dokumentationen sker för fel patient, fel patient skrivs ut?
• Hur kan dokumentationsrutinerna ändras för att minska din arbetsbörda, underlätta för dig

att utföra ditt arbete?
• Vad tycker du om att dokumentera i Orbit?

Säkerhet

• Upplever du att det finns brister i patientsäkerheten med dagens sätt att dokumentera?
• Anser du att arbetsrutinerna ändras för att öka patientsäkerheten och reducera fel?
• Hur fungerar det med inloggning i Orbit (vem, när, inloggad trots att du slutat)?

Fånga upp ev. nya perspektiv

Hur kan datainsamling, bedömningar och vårdplanering enligt din mening förbättras
(övergripande)?

Ex. på datainsamling är när anestesijournal reproduceras till papperskurva vid avlämning.
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4 Intervjumall 2: Efter införandet av Tablet PC

Efterfrågor:
Hur många timmar har du använt Tablet PC?

Informationsflöde
Hur har proceduren vid patientöverlämning till och från UVA påverkats?
Förkommer dubbeldokumentation fortfarande?
Vilket stöd i vårdplaneringen ger Tablet PC:N?
Får man tillgång till information som man tidigare fått söka på annat sätt?
Alla nämnde att kurvan var överskådlig, om man jämför med Tablet:n, vilken av dessa mest
överskådlig.?
Birthe: Du nämnde att det kunde bli jobbigt om man var tvungen att bära Tablet:n hela tiden,
har du upplevt att det blivit så?
Eva: Du nämnde att Tablet:n kunde medföra att man arbetade mer stående än tidigare, tycker
du att det blivit så?
Upplever ni att ni fått mer tid för patienterna?
Har du upplevt det omständigt/svårt/omöjligt att nå information? Operationsjournal mm.

Tablet Clinisoft
Skiljde konfigurationen mycket jämfört med Clinisoft IVA?
Ibland förekom det feldokumentation på kurvan, har det blivit bättre med Tablet?
Blir det ofta fel med det nya arbetssättet?
Är det enkelt att rätta till fel?
Tycker du att dokumentationen fungerar bättre eller sämre med Tablet?
Tillfrågades ni angående Er påverkan av konfigurationen av Clinisoft?
Fick ni någon utbildning, innan införandet?
Var det svårt att lära sig Tablet Pc:n?
Hur har din arbetsbörda förändrats med Tablet:n?(jobbigare, lättare).
Saknar du någonting eller är det något som du vill förbättra just gällande Clinisoft?

Säkerhet
Säkerheten bättre med Tablet jämfört med Clinisoft och patientrutan bara minimeras när den
ej används.

Tekniskt
Har du stött på problem som rör den tekniska utrustningen?


