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Abstrakt 
Inom sjukvården hanteras stora mängder information. Informationen finns 
utspridd över flera olika system. Det kan till exempel röra sig om 
patientinformation i elektroniska patientjournaler och olika typer av betalnings- 
och planeringssystem. Problem med att integrera dessa och att säkerställa 
datakvalitén gör det svårt att fullt ut dra nytta av informationen. Man kan därför 
säga att sjukvården är kunskapsfattig trots den stora mängden information. Om en 
effektivare hantering av information skulle kunna uppnås skulle detta skapa flera 
nyttoeffekter. Olika typer av nyttoeffekter kan vara verksamhetsvinster, 
resursoptimering och förbättringar i vårdkvalité. Vi har i denna uppsats tittat på 
hur ett stöd för informationshantering skulle kunna se ut och främst funderat över 
om ett medicinskt datalager skulle kunna utgöra detta stöd. En casestudie har 
genomförts på barnkliniken vid Uddevalla och Norra Älvsborgs Läns (NÄL) 
sjukhus. Vi tror att man skulle uppnå flera nyttoeffekter, förenkla åtkomsten och 
kunna tillfredställa informationsbehovet på barnkliniken på ett bättre sätt med ett 
datalager för medicinsk information. 
 
Nyckelord: datalager, medicinsk informatik, datakvalité, elektroniska patientjournaler 

Abstract  
The healthcare sector produces a huge amount of data. This data might be spread 
throughout several systems such as electronic patient records, administrative 
systems and different types of economic systems. Difficulty in integration and 
data quality management makes it hard to use the information effectively. In that 
respect the healthcare sector is knowledge poor. A more effective management of 
the amounts of data would prove essential in order to make use and derive 
advantage from this information. Operational benefits, optimization of resources 
and improvement of healthcare quality are different areas where these advantages 
might show. This paper discusses how to support the management of data. Could 
a medical Data Warehouse support the organizations requirements for 
information? We have conducted a case study at the children’s clinic of the 
hospitals of Uddevalla and Norra Älvsborgs Län (NÄL). We believe that several 
benefits could be made and also make the access simpler in order to satisfy the 
need for information at the children’s clinic by making use of a medical Data 
Warehouse.  
 
Keywords: data warehouse, medical informatics, data quality, electronic patient records 



 

Förord 
Under genomförandet av denna 10 poängs C-uppsats har vi haft stor hjälp av ett 
flertal personer. Vi vill därför tacka vår uppdragsgivare vid IT-enheten på 
Uddevalla sjukhus samt de respondenter inom NU-sjukvården som varit oss 
behjälpliga genom att svara på frågor och bidragit med intressant information. 
Vi vill också tacka vår engagerade handledare Gunnar Nordensson på HTU som 
med sina stora kunskaper inom området hjälpt oss i uppsatsarbetet. 
 
Uddevalla, mars 2003 
 
Katarina Josefsson 
Maria Nobel 
Jonas Svensson 
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Introduktion 
I den här uppsatsen har vi undersökt möjligheterna för och utformning av ett 
datalager (DataWarehouse) för sjukvården. Inom NU-sjukvården1 har ett arbete 
påbörjats med att lägga grunden för ett statistikprojekt. Målet med detta 
förberedande arbete har varit att ta reda på vilka informationsbehov som finns 
inom organisationen. Utifrån det arbetet kommer eventuellt ett projekt att startas 
under våren 2003. Vår undersökning är en explorativ fallstudie. Denna studie har 
genomförts genom intervjuer av respondenter på bland annat barnkliniken vid 
Uddevalla och NÄLs sjukhus (barnkliniken är lokaliserad både vid Uddevalla och 
NÄL). I fallstudien har vi tagit reda på barnklinikens informationsbehov och vad 
man kan göra för att tillgodose dessa. 

Bakgrund 
Användandet av IT inom sjukvården benämns ofta som Medicinsk informatik.   

”Medicinsk informatik (MI) handlar om informationsanvändning och 
tillämpningar av informationsteknologin inom hälso- och sjukvårdens 
utövande, utbildning och medicinsk forskning. I vid bemärkelse kan MI 
ses som läran om sätt att definiera, samla in, organisera, lagra och 
analysera samt presentera medicinska, vårdmässiga, administrativa och 
ekonomisk data.” (Petersson & Rydmark, 1996, s. 11) 

MI handlar alltså om informationshantering och vilka problem och möjligheter det 
medför. Verksamheter inom sjukvården ger dagligen upphov till stora mängder 
information. Denna information finns i elektroniska patientjournaler, klinisk 
försöksdata, administrativa rapporter med mera. Men trots den stora mängden av 
data och information kan man ändå säga att hälsosektorn är kunskapsfattig ur det 
hänseendet att informationsmängden sällan omvandlas och används som resurs 
vid strategiskt beslutsfattande (Abidi, 2001). Om en effektiv hantering av dessa 
data skall kunna uppnås måste dold information kunna synliggöras och sättas in i 
ett sammanhang där den skapar ny kunskap. Detta skulle kunna utgöra en grund 
för flera verksamheter. På en taktisk/strategisk nivå skulle informationen kunna 
användas för bland annat verksamhetsanalys, effektivisering och ledning. 
Exempel på detta är planering för dimensionering av hälso- och sjukvård för att 
möta efterfrågan, kvalitetsanalyser, patientuppföljning och jämförelser mellan 
olika vårdformer och vårdenheter. På en operationell nivå skulle informationen till 
exempel kunna användas som beslutsstöd för läkare. Ur ett akademiskt perspektiv 
kan denna information också vara intressant för användning inom 
forskningssektorn. 
 
Ett hinder för utnyttjandet av den medicinska informationen är att den är 
heterogen och ofta ostrukturerad. Detta gör det svårt att tillgodose 
informationsbehoven då det ofta krävs att flera källor kan sammanfogas för att 
möjliggöra analys. Svårigheterna att sammanfoga olika källor bidrar till att 
informationens tillgänglighet försämras. 
                                                
1 NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus samt de 
tre lokalsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Dalsland (Bäckefors) 
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För att ta till vara de möjligheter som användningen av den medicinska 
informationen skulle kunna ge upphov till kan ett datalager vara en möjlig väg. 
Med datalager menas ett lager med logiskt strukturerad, 
organisationsövergripande information som sedan kan utnyttjas för att få ut 
information för analys som kan ge ny kunskap. Men man menar också hela 
processen av insamlande och anpassning av data från olika datakällor, lagring och 
underhåll av data i datalagret och till sist de verktyg som finns för uthämtning, 
analys, presentation och distribution av datan. Ett datalager kan användas som en 
strategi för att föra samman heterogen data från flera källor och göra denna 
tillgänglig för användning i operationella och beslutstödjande applikationer (Jarke 
et al, 2002).  
 
Datamining är ett samlingsbegrepp för statistiska analyser som görs på stora 
befintliga datamaterial, man söker fram den bäst fungerande metoden för analys. 
Att använda sig av datamining när man måste söka ur flera heterogena källor kan 
visa sig näst intill omöjligt. Användandet av dataminingverktyg underlättas 
väsentligen om datan är ordnad logiskt i ett datalager. 
Datamining används inom flera områden. Forskare som inte tidigare har 
erfarenhet av medicinsk datamining kan få svårigheter på grund av de 
begränsningar som finns inom detta fält (Cios & Moor, 2002).  
 
En annan viktig aspekt är den juridiska och etiska biten som måste utredas och 
klargöras inför ett projekt inom medicinsk informatik. Medicinsk datamining 
måste ses som en studie av människor, inte en studie av patientjournaler. Därför är 
det viktigt att studier genomförs på ett sådant sätt att individen skyddas (Berman, 
2002; Cios & Moor, 2002). Tillförlitligheten går förlorad om en person som har 
patientens förtroende, till exempel en forskare, utan tillstånd sprider information 
om patienten. Trots att den etiska och juridiska delen är mycket viktig, måste vi 
avgränsa oss ifrån den på grund av att arbetet annars blir oss övermäktigt. 

Problemformulering 
Det finns en stor mängd information inom sjukvårdssektorn, bland annat i 
elektroniska patientjournaler, klinisk försöksdata, administrativa rapporter med 
mera. Trots den stora mängden data och information kan man ändå säga att 
hälsosektorn är kunskapsfattig ur det hänseende att data sällan omvandlas och 
används som resurs (Abidi, 2001). 
Då vi blev mycket intresserade av ovanstående beskrivning ville vi studera 
följande problemområden: 

• Kan ett datalager överbrygga de problem som finns för att tillgodose 
informationsbehoven och skapa nytta för en klinik genom att ge ett 
mervärde, öka effektiviteten och/eller ge ny kunskap? 

• Vilket informationsbehov finns på barnkliniken inom NU-sjukvården? 

• Kan ett datalager lösa dessa behov? 

• Ur vilka källor behöver man hämta data för att lösa informationsbehoven?  
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• Kan liknande behov finnas vid andra kliniker och kan man applicera 
resultaten på dessa? 

Sammanfattningsvis handlar dessa områden om informationsbehovet inom 
sjukvården och mer specifikt barnkliniken och vilka nyttoeffekter man kan uppnå 
om man kan tillgodose dessa. Områdena behandlar även de utmaningar som finns 
med att integrera olika källor och uppnå hög datakvalité. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga nyttan med ett datalager för barnkliniken 
inom NU-sjukvården. Vidare vill vi kunna föreslå en strategi för införandet av ett 
eventuellt datalager. 

Metod 
En kvalitativ metod har använts för att göra en explorativ fallstudie. Vi valde den 
kvalitativa metoden med djupintervjuer eftersom vi ville titta på hela processen 
från inmatning till uthämtning och analys och för att vi var intresserade av 
sammanhang och strukturer. ” … en fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, 
undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna 
mellan fenomen och kontext inte är givna.”  (Backman, 2002, s. 49) Det ansågs att 
den kvalitativa undersökningen passade bättre då intervjuerna gjordes med 
respondenter från skilda områden och man behövde gå på djupet med den 
kunskap som var och en av respondenterna satt inne med. ” Kvalitativa metoder 
syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten…”  
(Holme & Solvang, 2001, s. 82) Vi valde att studera en del av NU-sjukvårdens 
verksamhet, nämligen barnkliniken vid Uddevalla och NÄLs sjukhus i en 
fallstudie för att inte få ett allt för stort område att undersöka. Vi har undersökt 
processen med att ta fram rapporter och statistik för barnkliniken och också 
undersökt från vilka källor denna information tas. Intervjuer har också utförts med 
respondenter på IT-enheten, Kirurg- och Medicinkliniker, enheten för Forskning 
och utveckling samt en respondent från den centrala administrativa enheten inom 
NU-sjukvården. Detta har vi gjort för att få en uppfattning om ifall 
informationsbehoven är liknande för olika kliniker inom NU-sjukvården samt för 
att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt med stor variationsbredd 
(Holme & Solvang, 2001). Den kvalitativa metoden kan innehålla några olika 
tekniker som, direkt observation, deltagande observation, informant- och 
respondentintervjuer samt analys av källor (Holme & Solvang, 2001).  
Vi har använt oss av respondentintervjuer och analys av källor. 

Process 
Arbetet har genomförts i huvudsak i tre moment, teori, empiri och diskussion. I 
teoridelen har vi studerat forskning inom området. Detta för att ta reda på vad som 
gjorts tidigare, vad som är aktuellt nu och var fler studier är nödvändiga. Ett flertal 
vetenskapliga artiklar har studerats för detta ändamål men även relevant litteratur 
inom området har använts. Med detta som grund har vi i empiridelen hämtat 
kunskap genom kvalitativa studier inom sjukvården. Den kvalitativa studien har 
genomförts genom respondentintervjuer med personer inom NU-sjukvården på 
nyckelpositioner för vår frågeställning. Arbetet med detta påbörjades under kursen 
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Informatik, teori och metodik då inledande intervjuer skedde. Vi har således på 
nytt gått igenom intervjuutskrifterna (två stycken) och använt oss av visst material 
därifrån.  
 
Urvalet av respondenter (åtta stycken) gjordes i samråd med vår uppdragsgivare 
på IT-enheten. Respondenterna valdes ut för sina kunskaper inom administration, 
organisation och aktuella datorsystem. Respondenterna som valdes ut ansågs 
kunna svara på hur informationsbehovet ser ut och var information kan hämtas 
samt vilka problem som finns idag. Eftersom några av respondenterna uttryckt 
önskemål om att inte ha sina namn i uppsatsen har vi konsekvent valt att inte ta 
med respondenternas namn. Vi har använt två olika intervjumallar på grund av de 
skilda områden vi varit tvungna att täcka in. ” Intervjuerna, observationer och 
dokumentation sker under mycket olika förutsättningar.”  (Wallén, 2001, s. 117) 
Vi har också fått samtala två gånger med två av respondenterna. ” Det är således 
mycket vanligt att vi i sådana undersökningar växlar mellan insamling av 
information och analys av den.”  (Holme & Solvang, 2001, s. 100) 
Respondenterna ringdes upp och fick bestämma en tid som passade dem för 
intervju och var vi skulle träffas, i tre av intervjuerna föredrogs telefonintervju av 
respondenten. Respondenterna fick då bestämma en tid som passade. De ringdes 
upp och fick svara på frågor enligt bilaga 2. Övriga fem intervjuer hölls på 
respondenternas respektive arbetsplatser och de hade avsatt god tid så att det inte 
skulle vara stressigt. Vi var två eller tre som genomförde intervjuerna. Vid 
intervjuerna ställdes också återknytande frågor för att försäkra oss om att vi 
uppfattat respondenten riktigt, detta bör öka validiteten. För att inte gå miste om 
någon information eller glömma någon fråga spelades intervjuerna in på band för 
senare utskrift men även anteckningar fördes. Av tekniska skäl spelades inte 
telefonintervjuerna in. En person ställde frågorna och de andra kompletterade med 
frågor och skrev ner viktig fakta. Intervjun hölls i ett enskilt rum där bara de 
inblandade fanns med. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en och en halv 
timme. Vi har genomfört intervjuer i två omgångar. Den första intervjuomgången 
gav oss insikt i problemområdet (bilaga 1) medan efterföljande intervjuer gick 
djupare in i den aktuella frågeställningen och gav oss information om 
tillämpbarhet. Genom vår beskrivning av genomförandet hoppas vi uppnå så stor 
reliabilitet som möjligt. Eftersom vi intervjuat människor är risken stor att dessa 
ändrar uppfattning eller får större kunskaper att dela med sig av över tiden varför 
man ändå troligen inte får samma resultat. Genom valet av kvalitativa intervjuer 
ökar möjligheterna till hög validitet. För att försöka försäkra oss om att vi 
undersökt det vi avsett att undersöka har vi lagt stor vikt vid att tydligt definiera 
problemområdet och utifrån detta ställt relevanta frågor. 
 
Intervjuresultatet börjar med en kort beskrivning av respondenternas nuvarande 
arbetssituation därefter följer de resultat som varit intressanta för området.  
Baserat på det teoretiska och empiriska materialet har vi diskuterat och dragit 
slutsatser utifrån problemformuleringen. 
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Teori 
Vi har delat upp teoriområdet där vi först har gett en beskrivning och bakgrund till 
datalager för att läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig den teori och empiri 
som sedan behandlar problemområdet mer specifikt. 

Datalagrets uppbyggnad 
För att förstå hur ett datalager är uppbyggt och hur dess komponenter kan se ut 
kan man se det som ett system med flera skikt där data kommer från det 
föregående skiktet till nästa. (Se Figur 1) Datakällor av olika slag ligger i det 
första skiktet och består av strukturerad data i databaser, gamla system och som 
ostrukturerad eller semistrukturerad data lagrad i filer. I det mellersta skiktet i 
arkitekturen ligger det primära datalagret. Informationen i mellanskiktet kan här 
också vara strukturerad i mindre datamarts2 specialiserade för en viss inriktning, 
till exempel administration, en viss klinik och så vidare. I datalagret samlas 
information från de olika källorna för att försörja organisationens 
beslutsstödssystem. Innan data läggs in i datalagret behöver den genomgå en 
ETL-process3 för att säkra datakvalitén. 
I det sista skiktet ser man olika användarapplikationer som till exempel OLAP-
kuber4 och olika typer av rapporter eller webapplikationer. 

 
 
Figur 1. Datalager och dess komponenter 
 

                                                
2 Datamart, ett datalager som behandlar en aspekt i en organisation, till exempel ekonomi, 
lagerhantering, transporter. 
3 ETL, Extract-Transformation-Load, d v s Extrahering, läsning av data från källorna för att förstå 
källornas data och kopiera det som behövs till datalagret. Omvandling/rensning/bearbetning av 
data för att rätt och koncistent data utan dubbletter ska läggas in i datalagret med sina 
datalagernycklar. Laddning, lägga in datan i datalagret. 
4 OLAP, On-Line Analytical Processing, metoder för hantering av data i större mängd, med ett 
OLAP-verktyg kan man analysera informationen i olika dimentioner/aspekter. 
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Skikten kan återfinnas på olika nivåer inom vårdorganisationen. Till grund ligger 
den operationella nivån. Det är i denna som informationen skapas, i mötet mellan 
patienterna och vården, informationen kan till exempel genereras i 
patientjournaler eller i det patientadministrativa system som oftast använder 
transaktionsdatabaser.  Informationen sammanställs sedan i det mellersta skiktet 
där organisationens ledning, administration men även forskningsavdelning via 
bland annat datamining kan sammanställa information och göra utsökningar. I det 
här skiktet hämtas information till det sista lagret med applikationer, rapporter, 
OLAP-kuber med mera. Här används olika tekniker och verktyg för analysering 
av informationen, bland annat datamining.  

Bakgrund till datalager 
Datan i ett datalager (Kimball & Ross, 2002) måste vara intuitiv och uppenbar för 
användarna inom verksamheten. Vidare skriver Kimball & Ross att meningen 
med ett datalager är att göra organisationens information tillgänglig. Datalagret 
ska presentera företagets information konsekvent, det är alltså mycket viktigt att 
datan i datalagret är trovärdig. Datalagret ska tjäna som grund för att förbättra 
beslutsfattande därför måste datalagret ha rätt data lagrad. Kimball & Ross menar 
också att det bara finns ett sant resultat från ett datalager, de beslut som tagits efter 
att bakgrundsinformation hämtats från datalagret. Att besluten i det här fallet blir 
riktiga och värdefulla beror på om datalagret är rätt utformat. Kimball & Ross 
poängterar att organisationen måste acceptera datalagret om datalagret som 
beslutsstöd ska bli framgångsrikt. Om användarna, efter införandet av datalagret 
och utbildning, inte aktivt använder sig av detta när sex månader har gått, har 
projektet misslyckats. För att lyckas måste användarna tycka att det är enkelt att 
använda datalagret (Kimball & Ross, 2002). 
 
Definition av ett datalager:  
 

“An enterprise data warehouse - an EDW - is an architectural 
component that is:  

• subject oriented,  

• integrated,  

• non volatile, and  

• time variant.  

The data warehouse exists to enhance management's ability to make 
decisions"5  (Inmon, 1999) 

                                                
5 Ett datalager är en samling data som är temaorienterad, integrerad, stabil med data som är 
föränderlig över tiden Datalagret finns för att förstärka ledningens möjligheter att ta beslut. 
(författarnas översättning, något förkortat) 
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• Temaorienterat (Subject Oriented): Data som ger information om ett 
specifikt tema/ämnesområde i stället för ett företags pågående verksamhet. 

• Integrerad (Integrated): Data som är insamlad från flera olika källor och 
integrerade till en logisk helhet. 

• Föränderlig över tiden (Time-variant): All data i datalagret är bunden till 
en viss tid och om datan förändras associeras den med en ny tid, tiden för 
förändringen. Den gamla datan ligger kvar, associerad med sin tid. På så 
sätt kan man se hur data förändras över tiden. 

• Stabil (Non-volatile): Datan i datalagret är beständig och ny data läggs 
bara till. (Reed, 2002) 

 
Datalager är optimerade för analys, inte för att föra in data. 
Det har föreslagits att man bör försöka kombinera datalagrens traditionella 
förtjänster med de mer avancerade begreppsdatamodellerna från områdena 
vetenskapliga/metodiska/tekniska och statistiska databaser 
(Pedersen & Jensen, 1998). Personer som använder sig av datalager har en 
tendens att arbeta direkt med datan. Detta leder till att man behöver lägga in mer 
semantik6 direkt i databasschemat istället för att lagra semantiken i speciella 
applikationer som man gör i operationella system. 
 
Man kan beskriva ett datalager med nivåer av olika detaljrikedom (Berndt et al, 
2001) i informationen, kornighet (granularity). Ett kliniskt datalager innehåller 
finkornig data som utskrivningar från sjukhus, 
födslar, dödsfall och specifika 
sjukdomsregistreringar. Berndt et al skriver att 
man dessutom kan lägga till demografisk7, 
ekonomisk och försäljningsdata, för att få ut 
fler indikatorer för hälsostatus och att man kan 
se tre nivåer av kornighet. (Se Figur 2) Berndt 
et al beskriver de olika nivåerna: Överst i 
pyramiden (A) finns den mest grovkorniga 
datan som är aggregerad8 för kärnrapporter 
(samhälle), till exempel jämförelser mellan 
landsting eller sjukhus, indikatorer för 
hälsostatus och prioriteringar. De här 
tabellerna ger snabba svar med hjälp av enkla 
verktyg. På mellannivå (B) finns aggregerade 
nivåer i dimensionsmodellen9 med grupper av 
starscheman10 som ger stöd för OLAP-verktyg 

                                                
6 läran om betydelsen hos språkliga uttryck, 
7 vetenskapen om mänskliga befolkningars struktur, utveckling, förändringar och tillstånd, 
befolkningslära 
8 sammanslagen, summerad 
9 Man använder en design som kallas dimensionsmodell med starschema/n i datalager som är 
starkt denormaliserade. Man vill optimera utsökning i datalagret för analys, detta innebär i sin tur 
att det är svårare att uppdatera ett datalager i jämförelse med en normaliserad relationsdatabas. 
10  Se fotnot 10 

Figur 2. Nivåer av kornighet av data 
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med möjligheter till att ”rulla upp” och ”borra ner” i de olika lagren. Lägsta nivån 
(C) härbärgerar den finaste kornigheten och här finns individuella transaktioner 
eller händelser i dimensioner11 och faktatabeller12 för analys och rapportering. 

Informationsbehov 
På många sjukhus har man utvecklat elektroniska patientjournaler till mer än bara 
en patientjournal. Den har utvecklats till ett verktyg för vårdgivare (läkare, 
sjuksköterskor, terapeuter med mera) med hjälpmedel som till exempel 
beslutsstöd i kontakten med patienten, larm/varningar (gällande till exempel 
läkemedelsinteraktioner), kontroll av överensstämmelse/samstämmighet (vid till 
exempel diagnostisering), ihopkoppling med medicinsk litteratur och 
casedatabaser. Elektroniska patientjournaler kan även vara ett verktyg för 
administrativa syften. Exempel på användningsområden kan vara 
ersättningsanspråk, kostnadsbegränsning, resursallokering och så vidare. 
Två intressesfärer kan här urskiljas, en mer patientorienterad del och en del som är 
organisationsomfattande. För den patientorienterade delen är man kanske mer 
intresserad av att snabbt få upp relevant patientinformation, till exempel riktlinjer 
för behandling samt eventuella länkar till aktuell medicinsk kunskap. När det 
gäller den organisationsomfattande delen är man mer inriktad på administrativa 
aspekter som resursfördelning och statistiska rapporter, analyser med mera. 
Exempel på vad man vill analysera kan vara, antal och kostnad för alla aspekter 
som är möjliga att titta på som, per patient, läkare, diagnos, behandling, datum 
och så vidare (Kimball & Ross, 2002).  
Områden där ett datalager skulle kunna öka kunskapen inom en hälsoorganisation 
(Kovacs et al, 2000) kan vara: 

Epidemiologi13: Data klassificeras efter sjukdom och kan då till exempel användas 
när man vill göra geografiska analyser och analyser baserade på olika 
tidsaspekter. 

Ekonomi: Analyser för att hitta kostnadseffektiva lösningar. 

Personalresurser: Här kan analyser utföras för att studera till exempel hur arbetet 
utförs av läkare och annan personal eller hur personaltäthet och sammansättning 
påverkar vården. 

Materiella resurser:  Jämförande studier av infrastruktur och instrument för att 
utvärdera användning, effektivitet och kostnad. 

Sociologi:  Jämförande studier av hälsovinster kontra sjukvårdskostnader.  

Datakällor 
I första hand tar man information ur elektroniska patientjournaler och 
patientadministrativa system till datalager inom sjukvården, även andra interna 
och externa källor kan komma i fråga. För att kunna använda sig av informationen 
i de elektroniska patientjournalerna måste systemet veta var det ska hitta vad, 

                                                
11 Dimensioner kallas de tabeller i ett datalager som härbärgerar de textuella attribut som kan 
utgöra rubriker i en rapport (till exempel patientdimensionen). 
12 Faktatabell är den tabell som hyser de beräkningsbara värdena (till exempel fakturerad kostnad) 
13 Läran om sjukdomarnas förekomst i befolkningen 
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det vill säga både framställningen/skildringen och betydelsen av dataposter måste 
vara fullständigt klar (Ginneken van, 2002). 
 
Trots att system med elektroniska patientjournaler kan ge tillgång till data från 
andra system, till exempel laboratorieresultat kan man inte se elektroniska 
patientjournaler som ett datalager delvis på grund av hur datan är organiserad. 
Datan i system med elektroniska patientjournaler är organiserad för operationellt 
syfte. Information om en patient i taget visas och presenteras på så sätt att man får 
en överblick över patientens totala hälsostatus. Datan är alltså organiserad på ett 
patientorienterat sätt. I ett datalager vill man analysera specifika aspekter av 
egenskaper hos stora grupper av patienter för att kunna utläsa trender 
(Pedersen & Jensen, 1998). Man behöver då organisera datan i datalagret efter 
dess egenskaper.  
 
Elektroniska patientjournaler kan också vara ett verktyg för medicinsk forskning, 
ett förråd av data. Som sådant måste det vara komplett, korrekt och tillgängligt. I 
detta fall är det viktigt att en standard följs för återgivning av data samt att 
patienternas integritet inte kränks. 
 
Bearbetning av data från källorna för att säkerställa kvalitén 
För att få datan homogen i ett datalager krävs ett stort arbete med de data som ska 
läggas in eftersom det är viktigt att man får ut rätt data ur datalagret. Det sätt på 
vilket information tas ut ur datalagret samt hur den presenteras på måste delas av 
olika applikationer. Förbättrad datakvalité inom sjukvården leder också till bättre 
hälsoförvaltning, vårdgivarna får ut förbättrade rapporter och bättre 
sjukvårdsledning erbjuds (Kimball & Ross, 2002).  
 
För att kunna uppnå ett inbördes förhållande och möjlighet att dela journaler krävs 
det standarder för terminologi och datautbyte (Ginneken van, 2002). Den 
medicinska terminologin måste standardiseras.Det pågår ett kontinuerligt arbete 
med att ta fram system för hur kodning ska ske. Exempel på sådana kodsystem är: 
SNOMED (Systematic Nomenclature Of MEDicine), ICD-10 (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 
Revision), KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997), den 
aktuella svenska versionen av ICD-10, ICPC (International Classification for 
Primary Care). 
 
Läkare i Sverige använder vanligen ICD-10 som är framtagen för att beteckna 
sjukdomar (Nilsson et al 2002). I vissa fall då data läggs in uppstår inkonsekvent 
data. Koderna i ICD ligger hierarkiskt vilket gör att en post endast kan 
klassificeras på ett sätt. Man får då kompromissa mellan olika ämnen som 
anatomi14, etiologi15 och så vidare. Detta kan vara ett hinder för återanvändning av 
koder (för datamining, i datalager), just att samma kod kan betyda olika saker 
inom olika områden. 
 

                                                
14 läran om organismernas form och uppbyggnad 
15 läran om sjukdomsorsaker 
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” För en fullständig beskrivning och analys av den sjukvårdande 
verksamheten är inte ICD-10 tillräcklig. WHO har lanserat begreppet ’a 
family of disease and health-related classifications’. I denna familj ingår 
ICD-10 som en kärna. En serie av specialitetsanpassade klassifikationer 
har emellertid också utarbetats och förväntas bli publicerade både 
internationellt och nationellt.”  (Socialstyrelsen, 1997) 

 
ICD-10 består av 21 kapitel som i sin tur är indelade i avsnitt med grupper av 
likartade sjukdomar.  Avsnitten i sig är sedan indelade i ett antal kategorier som 
ofta representerar enskilda sjukdomar. Kategoriernas koder består av en inledande 
bokstav och sedan två siffror, dessa har sedan ofta en decimal som representerar 
subkategorier, till exempel olika typer av en viss sjukdom eller olika stadier av en 
sjukdom. Man har kommit fram till att vårdgivare i större utsträckning använder 
system om de är rika i sin kodning (Nilsson et al, 2002) och att det därför borde 
det vara angeläget att implementera ett system som förenar flera 
kodningsstandarder som till exempel ICD, ICPC och SNOMED. Nilsson et al 
menar att det är viktigt att det bedrivs fortsatt forskning kring standardisering och 
kring vokabulären i de elektroniska patientjournalerna men att man också behöver 
ta reda på hur förbättringar av precisionen i journalerna och en ökad 
återanvändning av data ska göras.  
 
Den vårdgivare som lägger in data i den elektroniska patientjournalen är ofta 
också den primära användaren av datan (Pedersen & Jensen, 1998) och datan 
skulle av den anledningen kunna vara mer korrekt eftersom slarvigt inlagd data 
direkt skulle påverka vårdgivaren själv. Pedersen & Jensen anser att den 
operationella datan då skulle vara av högre kvalité i ett system med elektroniska 
patientjournaler än i andra operationella system. Detta skulle i så fall underlätta 
rensningsprocessen. I ett system med elektroniska patientjournaler är tidsaspekten 
redan på transaktionsnivå, all inskrivning av data får en transaktionstid och på så 
sätt blir det lätt att implementera tidsdimensionen i datalagret. 
 
Det finns andra synpunkter, synpunkter på vad som gör datalagrets 
datakvalitetssäkring besvärlig. Det kan till exempel vara mångfaldiga interna och 
externa datakällor, oväntade datavärden i fälten och stavningsvariationer för 
samma avsikt. Vid journalföring, traditionell som elektronisk skrivs mycket 
information i fritext. Information i fritext är svår att kvalitetssäkra då den är svår 
att strukturera. Om man väljer att inte strukturera informationen utan lägger in 
fritext direkt i ett fält i datalagret blir många uppgifter dolda eller otillgängliga. Ett 
annat exempel på svårstrukturerad data är bilder. Bilder är mycket lättare för 
människan att tolka och utläsa mönster ifrån, det är därför viktigt att man hittar 
sätt att integrera dem i datalagret och också gör det möjligt att söka på kriterier i 
bilden (Cios & Moor, 2002). Det finns inte ett komplett standardiserat sätt att 
dokumentera och det blir därför svårt att utvinna data eftersom olika termer 
används för att beskriva samma fenomen. Ytterligare en unik egenskap hos 
medicinsk data jämfört med annan vetenskaplig data är att den är svår att översätta 
till matematiska modeller som beräkningar kan utföras på (Cios & Moor, 2002), 
eftersom denna typ av data ofta består av beskrivningar i text, bilder och så vidare. 
Data ifrån olika källor kan även innehålla både semantiska olikheter och 
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syntaktisk inkonsekvens (Kimball & Ross, 2002). Kimball & Ross skriver vidare 
att semantiska olikheter som kan finnas inom sjukvården till exempel är skillnader 
i hur patienter klassificeras och att syntaktiska skillnader skulle kunna vara hur till 
exempel kön kodas i ett speciellt system. 
 
Fel kan uppstå på fem olika ställen under databearbetningen (Berndt et al, 2001). 
Berndt et al beskriver dessa enligt nedan. 

• Design- eller strukturfel kan uppstå i datalagret om utformningen är 
felaktig.  

• Insamlingsfel är de fel som kan uppstå när data läggs in i 
transaktionsdatabaserna.  

• Fel som uppstår vid sammanställandet av data från 
transaktionsdatabaserna, d v s fel i ETL-processen vid uttag, rensning och 
laddning. 

• Fel som kan uppkomma vid integreringen av data i datalagret, om 
länkningen mellan olika data blir felaktig. 

• Frågefel som att man faktiskt inte får ut svaret på det man frågade. 
 
Berndt et al beskriver vidare en strategi med tre tekniker för att försäkra sig om att 
datakvalitén är tillfredsställande. Den här strategin för ETL processen kallar de för 
” twin-star data staging” 16. Steg ett är en bastabell, där minimerar man konflikter 
mellan olika datatyper och skapar en arbetsplats för olika omvandlingsprocedurer. 
Man kontrollerar här datatyper, att datan är unik och att det inte finns nullvärden. 
Steg två är ett tillfälligt starschema, man flyttar nu datan från bastabellen till det 
tillfälliga starschemat. Med detta tillfälliga schema kan ytterligare kontroller göras 
som till exempel kontroll av att attributens datatyper är överensstämmande och att 
dimensionernas nycklar är riktigt satta för referensintegritet. Här kan man 
kontrollera datan med hjälp av bland annat testrapporter och jämförelser med data 
i det permanenta starschemat. Tredje steget är så den långsiktiga lagringen i det 
permanenta starschemat. För övrigt kan man kontrollera datan ytterligare enligt 
Berndt et al, då kan man se kontrollen av datakvalitén i tre inriktningar. Dessa 
återspeglar datalagrets struktur med sina fakta-, dimensions- och aggregattabeller. 
Man skapar då fakta-, dimensions- och aggregatfilter som utför kontroller för sina 
respektive tabeller. Berndt et al pekar också på vikten av att hantera långsamma 
förändringar (slowly changing dimensions) i dimensionerna och på vikten av att 
koordinera dimensionsuppdateringarna med inlagringen av data till 
faktatabellerna så man inte länkar fakta till gamla dimensionsregister. 

Nyttan av ett medicinskt datalager 
Den konventionella databasen anses inte vara lämplig för att lagra stora mängder 
heterogen data, därför är det viktigt att utforma ett medicinskt datalager på ett bra 
sätt, optimerat för att göra utsökningar (Ginneken van, 2002). För modellen med 
datalager är problemet huvudsakligen hur data ska organiseras 
(Lovis & Baud, 1999). Inom den kliniska domänen krävs kraftfullare konstruerade 
                                                
16 ungefär; plattform för data genom tvillingstarschema (författarnas översättning) 
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datamodeller än i konventionella multidimensionella synsätt (Pedersen & Jensen, 
1998). Pedersen & Jensen anser att datamodellen måste utformas med stöd för 
avancerad tidsbestämning och kunna hantera dynamisk data och förändringar. 
Exempel på data som fortlöpande förändras är mätvärden där man har speciella 
krav för ihopsamling och beräkningar jämfört med vanlig affärsdata. Oftast är 
antalet dimensioner stort för klinisk data vilket enligt Pedersen & Jensen ökar 
behovet av att kunna reducera datan till abstraktioner på hög nivå. De viktigaste 
utmaningarna för forskning inom utveckling av datalager är enligt Pedersen & 
Jensen skapandet av avancerade datamodeller med stöd för dubbla tidsaspekter, 
stöd för kontinuerligt uppdaterad data och reducering av dimensionell data.  
 
Ett kliniskt datalager kan byggas och tjäna som förvaringsplats för att säkra 
informationskvalitén och möjliggöra distribuerad åtkomst till informationen. Man 
skulle kunna ha en förvaring för klinisk data, en transaktionsdatabas (elektroniska 
patientjournaler) som används i realtid och som är fokuserad på enskilda patienter. 
Man får där svar på frågor såsom ” Har patient NN haft influensa eller halsfluss?” . 
Fokuseringen för datalagret däremot kommer att vara analytisk, tillbakablickande 
och mestadels för aggregerad data. Här kan man få svar på frågor som ” Hur 
många patienter på barnkliniken har haft influensa under det senaste året och hos 
vilka läkare har de varit?” . (Se Figur 3) 
 

 
 
Figur 3. Exempel på ett datalager inom sjukvården (Bates et al, 1999) 
 
I transaktionsdatabasen finns realtidsinformation där detaljnivån är finkornig och 
datan är historisk utifrån patientbehovet (Bates et al, 1999). Bates et al  beskriver 
att informationen används vid behandling av patienter och att databasstrukturen 
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och verktygstillgången är optimerade för att snabbt få tillgång till och visning av 
patientspecifik data. 
I datalagret sker en inmatning och uppdatering av en större mängd data åt gången 
(Bates et al, 1999), dessa data uppdateras således inte i realtid. Vidare beskriver 
Bates et al att datan ofta är aggregerad och att den är på en detaljnivå som passar 
bättre för analyser inom organisationen. Den här datan används för bakåtblickande 
analyser och tendenser i den aggregerade informationen. Databasstrukturen och 
verktyg är optimerade för sekventiell bearbetning, komplexa och logiska 
frågeformuleringar och statistisk analys (till exempel OLAP-verktyg)(Bates et al, 
1999). 
 
Medicinsk data finns till och används i första hand för patientvård och sekundärt 
som en källa som kan användas som statistiskt underlag inom forskning 
(Cios & Moor, 2002). Generellt sett anser Cios & Moor att den enda orsaken till 
att samla in data, eller att låta bli att göra det, är att skapa bra omvårdnad för den 
individuella patienten. Medicinsk data uppdateras kontinuerligt, data om patienten 
tillkommer och gammal data uppdateras. Detta gör att man behöver metoder som 
stegvis uppdaterar den kunskapsmängd som hittills tagits fram 
(Cios & Moor, 2002). Cios & Moor anser också att det är mycket svårt att med en 
medicinsk datainsamlingsteknik helt eliminera brus i datamaterialet. Medicinsk 
data kan vara redundant, det kan då bli ett problem vid statistiska analyser av 
datan då den kan bli missvisande.  

Resultat 
Det insamlade empiriska materialet redovisas nedan indelat i följande rubriker. 
Respondenter, Informationsbehov och Datakällor för att ge en tydlig struktur som 
är lätt att följa. 

Respondenter 
Under uppsatsarbetets gång har vi genomfört respondentintervjuer med åtta 
personer från olika delar av NU-sjukvården. Dessa har bidragit med relevant 
information för vårt arbete. Respondenterna har valts ut med utgångspunkt ifrån 
att de kan tillföra mer djupgående information och de kompletterar på så sätt 
varandra. Respondenterna arbetar inom NU-sjukvården på olika enheter och 
kliniker som, IT-enheten, forskning och utvecklingsenheten, barn-, kirurg- och 
medicinklinikensamt den centrala administrationen. Några respondenter har mer 
inblick i vårdkedjan, andra är mer administrativt inriktade, medan några av 
respondenterna är insatta i de system och den teknik som används vid NU-
sjukvården.  

Informationsbehov 
För att förstå informationsbehovet och informationsflödet inom NU-sjukvården 
kan det vara bra att ha en enkel bild av dess organisation. NU-sjukvården består 
av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus samt de tre 
lokalsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Dalsland (Bäckefors).  Inom varje 
sjukhus finns flera olika kliniker. Varje klinik har sin egen klinikledning med chef 
som ansvarar för klinikens verksamhet. Utöver detta finns också en central 
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administration och ledning som ansvarar för det som produceras. Vi har fokuserat 
vår undersökning på barnkliniken (som ligger både på Uddevalla sjukhus och 
NÄL). Vi har också tittat på informationsbehovet på Kirurg- och 
Medicinklinikerna samt intervjuat en respondent inom den centrala 
administrationen. Detta har gjorts för att vi skulle få en uppfattning om ifall 
informationsbehoven liknar varandra på olika kliniker. 
 
På IT-enheten på Uddevalla sjukhus håller man på att sammanställa ett dokument 
där varje klinik får påtala vilka informationsbehov de har, vilka rapporter och 
vilken statistik de är intresserade av. Det kan vara inom olika områden som 
ekonomi, vård, forskning och administration. Det är i teorin möjligt att använda 
Melior17 för statistiska utsökningar men det anses dock krångligt. En respondent 
på IT-enheten berättar om att försök har gjorts med en inbyggd statistikmodul och 
säger: ” Så fort man gjorde ett litet tankefel så ville man gärna ha ett 
felmeddelande bara, som säger att så kan man inte göra men istället så bara det 
krascha allt ihop och så fick man logga ut sig.”   Statistiken är ett område som 
respondenterna tycker är viktigt. På IT-enheten utreder man vilket statistikbehov 
som finns och tittar på om det går att hitta ett standardprogram som motsvarar 
dessa behov. Det finns en arbetsgrupp som tittar på om det finns något 
statistikprogram som kan användas inom hela NU-sjukvården. En respondent som 
sitter med i denna arbetsgrupp säger: ” Det är svårt med kravspecifikationen för 
att få den heltäckande, för vi kan inte ha en massa olika statistikprogram. 
Forskning har behov av en sorts statistik, ekonomerna vill ha en helt annan sorts 
statistik och så vi som, med ganska små volymer, vill se en specifik sak i vår egen 
verksamhet.”  En annan regional arbetsgrupp har tittat lite Business Objects18. I 
detta verktyg kan man vända och vrida på korstabeller och det kan hantera stora 
volymer. Det går också att koppla till Melior vilket man menar är en förutsättning. 
En respondent på barnkliniken menar att man kan se tre olika områden där 
patientinformationen skulle kunna vara intressant att använda (Se Figur 4). 
 

 
Figur 4. Information som skulle kunna hämtas ur den totala patientinformationen  
 
Administrativ del 
En del av sjukhusets administrativa uppgifter är att fördela resurser mellan de 
olika klinikerna på sjukhuset. Fördelningen av resurser sker utifrån de kostnader 

                                                
17 Melior är det system från Siemens för elektroniska patientjournaler som NU-sjukvården och 
hela Västra Götalandsregionen ska använda och som flera kliniker redan använder, bland annat gör 
barnkliniken det. 
18 Business Objects är ett OLAP-verktyg för att ta fram statistik ur stora datamängder. 
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som uppkommer när en person uppsöker eller är inlagd på sjukhuset. För att detta 
ska fungera behövs det ett underlag. Detta underlag finns i form av statistik och 
rapporter som tas fram på flera olika nivåer i organisationen. Den centrala 
administrationen tar fram information om antalet fakturerbara vårdtillfällen. Vissa 
kliniker tar också själva fram statistik och rapporter som dom använder i sin 
verksamhet. Barnkliniken är en av de kliniker där man tar fram omfattande 
statistik. Det är klinikchefen som bestämmer om detta ska ske och då vilken 
statistik som kliniken behöver och hur arbetet med att täcka detta 
informationsbehov ska ske. Detta sker på olika sätt vid olika kliniker. Vissa 
kliniker tar fram en stor mängd egen statistik som används i verksamheten medan 
andra inte använder någon annan statistik än den som tas fram av den centrala 
administrationen. På varje klinik är det alltså dess chef som avgör om han eller 
hon nöjer sig med den information som tillhandahålls via sjukhusets centrala 
administration eller om han eller hon önskar mer detaljerad information. 
Klinikchefen på barnkliniken har pekat på att det är viktigt för kliniken att känna 
till sin verksamhet väl och vill därför bland annat ha ut månatliga rapporter. 
 
Adapt är det Patient Administrativa Systemet (PAS). Ett patientadministrativt 
system hanterar patientflöden, man registrerar här när en patient besökt 
sjukvården och övrig information om besöket som till exempel diagnos, remiss 
och så vidare. Den statistik som genereras inom NU-sjukvården tas i stort sett ut 
från Adapt. Varje klinik har sin egen databas för Adapt och använder främst den 
egna informationen här i. Data hämtas från alla klinikers lokala Adaptdatabaser 
och sammanställs i ett system som kallas Cyklop19 ur vilket den centrala 
administrationen hämtar sina uppgifter. I och med detta får man en mer 
övergripande bild av sjukhusets verksamhet. Uppgifter som tas ut direkt på 
klinikerna och den centralt framtagna statistiken kan skilja sig åt. Enligt en av 
respondenterna på barnkliniken beror detta på att information går förlorad eller 
misstolkas på vägen mellan Adapt och Cyklop. 

” Där sker det ett visst spill på vägen om inte uppgifterna stämmer 
överens med de kriterierna som ska vara. Det är väldigt frustrerande för 
folk som sitter ute på klinikerna. Så kommer de och säger att vi har gjort 
si och så många besök när vi har gjort det här. Vi tycker att det som finns 
i källan, alltså Adapt, borde stämma bättre med verkligheten än det som 
kommer ut i andra ändan som ska vara det officiella då.”  
(Respondent, Barnkliniken) 

En respondent på barnkliniken beskriver att det finns flera felkällor som kan ge 
upphov till att det skiljer mellan Adapt och Cyklop. Det första är att det kan vara 
fel i Adapt. Detta kan bero på att alla besök inte registrerats eller att de registrerats 
på ett felaktigt sätt. Den andra anledningen är att inte uthämtningen av data från 
Adapt sker på samma sätt från klinikerna som från den centrala administrationen. 
Flera av respondenterna säger också att det som de får ut från Adapt inte stämmer 
med det som kommer från Cyklop på grund av att det som till exempel varit två 
besök hos dem i Adapt blir ett besök i Cyklop, att det blir så kan bero på att det 
ena besöket inte är fakturerbart. Respondenten på ekonomiavdelningen menar att 

                                                
19 Orbit är det operationsplaneringssystem om används inom NU-sjukvården. 
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det är just de fakturerbara besöken i Adapt som tas ut till Cyklop, därför blir det 
en differens mellan klinikernas rapporter och de centralt framtagna rapporterna. 
 
De rapporter som barnkliniken tar ut idag är i stort sett verksamhetsstatistik. En 
respondent på barnkliniken berättar vad som kan vara aktuellt att ta fram:  

” Besök, vad som är läkarbesök, antal sköterskebesök, besök som sker på 
specialmottagningar och team som vi har i huset. Det är uppdelat på de 
olika enheterna som finns på kliniken. Sedan lite mer specificerat för 
varje ställe. Av dagvårdspatienter till exempel vi kan ju se från vilka 
olika kliniker de kommer ifrån, som vi vårdar här. Och sen uppgifter på 
hur många av ombokade besök som vi har, hur många uteblivna. Vilka 
kommuner folk kommer ifrån, remisser per prioritet, det är uppdelat på 
de olika enheterna också då. Sen är det de vanligast förekommande 
diagnoserna, akutmottagningen, hur många barn som söker där och hur 
stor del av dem som blir inlagda, barn som vårdas på andra kliniker.”  
(Respondent, Barnkliniken) 

När det gäller besöksstatistiken så tittar man generellt till exempel på om det är 
besök med eller utan remiss, återbesök, akutbesök och hur många besök på 
kliniken, i slutenvården och dagvården. 
 
När en klinik ska sammanställa en rapport eller ta fram statistik hämtas datan först 
från Adapt i form av en kommaseparerad ascii-fil. Då bestämmer man vilken data 
man vill hämta ut från Adapt. Denna importeras sedan till Access eller Excel där 
den bearbetas. Respondenterna berättar att man i Access kan ställa egna frågor för 
att få ut den information som behövs. Om det behövs information från andra 
klinikers databaser eller Cyklop så ber man om de filerna per e-post från 
respektive ställe. Processen att hämta data från Adapt och importera den till 
Access är väldigt krävande och tar flera timmar på grund av den stora mängden 
data som måste bearbetas av datorn. Det manuella arbetet är dock inte så 
tidskrävande.  
 
Som respondenterna beskrev så är det olika hur mycket, eller om man alls tar ut 
statistik själv på de olika klinikerna. Medicin- och kirurgkliniken är kliniker där 
man tar fram rapporter som rör den egna verksamheten. De olika klinikerna tar ut 
rapporter/statistik efter de behov som finns på respektive klinik. Exempelvis så 
vill den ekonomiansvarige på kirurgkliniken varje månad ha en rapport om antal 
operationer per månad. Man gör även kvalitetssäkringsrapporter, en gång om året 
tas det fram en rapport från Adapt med de diagnoser som ställts under året, denna 
rapport skickas till socialstyrelsen.  
 
På medicinkliniken tar man ut verksamhetsstatistik för verksamhetsplanering, till 
exempel antal besök, antal remisser, speciella åtgärder man gjort som man vill 
titta på med mera. Man tar också ut specifik information med hjälp av Ad-Hoc 
frågor vilket upplevs som viktigt att kunna göra. Den information som tas ut 
kommer från Adapt. Medicinkliniken liksom kirurgkliniken har inte i dagsläget 
Melior, men det är på gång. 
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De rapporter som tas fram för hela NU-sjukvården är både månads- och 
årsrapporter. Informationen kommer från Cyklop. Data från alla klinikers 
Adapdatabaser hämtas en gång i månaden och läggs in i Cyklop i aggregerad 
form. Det finns en applikation för detta som manuellt startas från IT-enheten. Det 
finns på lokalsjukhusen även andra system som man från den centrala 
administrationen hämtar manuellt ifrån för att kunna skapa fullständiga rapporter. 
Efter att ha hämtat data från dessa system (Cyklop och andra lokala databaser) 
bearbetas datan i Access och Excell. Dessa rapporter ligger sedan till grund för 
fakturering. Den information som finns i dessa rapporter aggregeras och förs över 
till Västra Götalands vårddatabas där till exempel politiker kan se vilket 
vårdbehov som finns i Västra Götalandsregionen. 
 
Forskning, epidemiologi 
Enligt flera av respondenterna bedrivs forskning inom NU-sjukvården av 
avdelningen för Forskning och Utveckling (FoU). Exempel på forskningsområden 
är medicinska studier, personalmiljö, arbetsmiljö och olika typer av behandlingar. 
Man beskriver omvårdnadsforskning och kvalitetskontroll som andra områden där 
forskning också bedrivs. En av respondenterna på barnkliniken menar att 
information som man kan utvinna ur patientsystemet till exempel skulle kunna 
användas vid epidemiologisk forskning och uppföljning av vårdtillfällen 
(vårdflöden/vårdkedjor, det som ofta kallas en vårdepisod). Vidare skulle man, till 
exempel för multisjuka vilja titta på hur de rör sig mellan kliniker, vad som är 
relevant till vad i sjukdomen, hur deras vårdkedjor ter sig, vad som hör ihop. Det 
är här viktigt att kunna få hela sjukdomsbilden för att organisationen ska kunna 
omvandla information till kunskap. Den här typen av information borde tillhöra 
sjukhuset anser några av respondenterna, inte de olika klinikerna. Det kommer att 
bedrivas mer forskning inom regionen från Fyrbodalinstitutet20 som precis startats 
upp. Vår respondent på FoU ställde sig lite tveksam inför möjligheterna att 
utvinna kunskap ur patientjournalerna och säger: 

” Jag vet inte det. Jag vet att man har använt patientjournaler i 
retrospektiva studier, att man sökt i journaler och det gjorde man ju även 
i pappersjournaler. Att man sökte bakgrundsdata och så. Och såna 
studier har ju aldrig haft särskilt stor vetenskapligt värde, dels för att de 
är retrospektiva och går bakåt i tiden och tittar och dels för att det är 
väldigt stor osäkerhet med bortfall och så. Man kan inte spåra bortfallen 
bara genom att titta i journaler.”  (Respondent, FoU) 

Respondenten poängterar att upplägget för en sådan undersökning är ett helt annat 
än när man forskar då man har ett på förhand definierat intresseområde och 
forskar framåt. Det väger mycket tyngre att titta framåt, att lägga upp en studie 
och målmedvetet titta på en viss aspekt. Respondenten anser också att sökorden är 
för vagt definierade och menar att om man ska använda journalerna som underlag 
vid forskning ska alla som skriver i journalen veta att ett specifikt sökord har en 
specifik förklaring. Detta är något man kan jobba på så att alla på en avdelning 
skriver på exakt samma sätt. Om inte detta sker blir resultaten tvetydiga, till 
                                                
20 Fyrbodainstitutet har inrättats för NU-sjukvården, primärvården, kommunerna, 
försäkringskassan och socialtjänsten för att underlätta forskning på hela kedjan. 
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exempel om man lägger en annan tyngd vid sökordet, eller om man använder 
olika mätmetoder vid samma typ av undersökningar. Man kan dock se stora 
fördelar när uthämtningen inte sker forskningsinriktat utan mer 
verksamhetsinriktat. Respondenten anser att man då kan få fram ett mycket bra 
underlag för verksamheten. Respondenten ger ett exempel: ” Nu ser vår 
patientgrupp ut så här, 1992 såg den ut så här. För verksamheten skulle 
journaldata vara intressant. Men då ska man inte kalla det forskning. Man kan 
kalla det verksamhetsutveckling istället.”  
 
Patientnära problem 
Det finns mycket uppgifter i ett patientbesök som skulle kunna användas för 
verksamhetsanalys. Ett exempel enligt en respondent på barnkliniken är: 

”  …att patienten ska vårdas på rätt vårdnivå, och vi ska skicka de ifrån 
oss som vi inte ska ha för att få plats med de som behöver och att se på 
det i vad mån folk får återbesök, om de får det för tätt, att man graderar 
olika tillstånd, typ astma. Och vilka behöver inte gå här 
överhuvudtaget.”  (Respondent, Barnkliniken) 

Man pekar på att det skulle gå att få bättre vårdkvalité om man kunde analysera 
verksamheten på ett bättre sätt. Det skulle då vara lättare att analysera och 
utvärdera om patienten vårdas på rätt klinik. En av respondenterna på 
barnkliniken tog upp ett exempel med barn som diagnostiserats med astma. Lite 
äldre barn med lindrigare astmabesvär kommer bara på återbesök en eller två 
gånger per år. Dessa försöker man överföra till primärvården. Primärvården kallar 
inte till återbesök utan man måste själv beställa tid. Det har då visat sig att en 
osäkerhet hos föräldrarna, kanske på grund av dålig insikt i sjukdomen, gör att 
man är mer benägen att söka akut. Det kan då uppstå en situation när den 
behandlande läkaren på akuten anser att en utredning ska göras. Dels uppstår extra 
kostnader vid akutbesök och dels uppstår extra kostnader om ytterligare 
utredningar måste göras. Respondenten tror att vinsten med att överföra dessa 
patienter ofta går förlorad på grund av dessa problem. Att kunna göra denna sorts 
analyser skulle kunna effektivisera sjukvården och detta bör göras av dem som 
arbetar i verksamheten som en fortlöpande kvalitetskontroll. För som en 
respondent på barnkliniken säger: ” Många tycker att läkarna inte ska hålla på 
med statistik utan det kan de på administrationen göra men frågan är om de kan 
det. Det har visat sig att statistik som görs utav icke läkare, som alltså inte styrs 
från vården, inte blir lyckad.”  Respondenten syftar här på att den statistik som är 
viktig för verksamheten också lättast tas fram av och ska ha en förankring i den 
verksamhet det gäller. Om detta saknas får man inte den användbarhet som 
önskas. Flera av respondenterna resonerar på ett liknande sätt, den som tar fram 
rapporter bör arbeta nära verksamheten. Man tycker att det är viktigt att ha ett 
statistikprogram där man kan ta fram information om vad man presterat på sin 
klinik. 
 
Respondenterna menar att det skulle vara bra att kunna koppla ihop Adapt och 
Melior för att kunna jämföra uppgifterna sinsemellan. Idag sker ju en 
dubbelregistrering eftersom dessa inte är sammankopplade. Något som en av 
respondenterna på barnkliniken tycker att det skulle vara intressant att jämföra är:  
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” Vårdtillfällen, öppen och slutenvård, att kunna jämföra dem med det 
som står i Adapt. För sjuksköterskorna är det ju viktigast att föra in i 
journalen, de kan ju glömma Adapt. Får vi inget vårdtillfälle där så får vi 
ju inte ut någon ersättning. Då existerar inte vårdtillfället. Det hade varit 
bra att kunna se att de vårdtillfällen vi har i Melior även existerar i 
Adapt.”  (Respondent, Barnkliniken) 

Att de olika systemen som används för patientinformation ska ha en koppling 
mellan sig tycker respondenterna är viktigt, dels för att slippa dubbellagring men 
också för att minska det manuella arbetet betydligt. 

Datakällor 
Som tidigare beskrivits används Adapt som underlag för att täcka de 
administrativa informationsbehoven. Adapt arbetar mot Informixdatabaser21 under 
UNIX. Adapt är det system som alla kliniker arbetar emot vare sig de tar fram 
egna rapporter eller ej. En av respondenterna berättar att hon tar ut information 
ifrån systemen, Adapt och Orbit.22 Från Orbit tas informationen ut som OLAP-
kuber. 
Det finns ett antal olika system som kan vara av intresse att koppla ihop. En av 
respondenterna visar på ett dokument med information om olika system som 
används inom NU-sjukvården. Respondenten ger exempel: “Ja vi har ju den här 
listan, det är ju operationsplanerings-, patientadministrativt-, 
personaladministrativt- och ekonomisystem.”  Andra exempel på intressanta 
kopplingar kan vara att jämföra bemanning med beläggning, där bemanning 
kommer från det personaladministrativa systemet och beläggning från det 
patientadministrativa. Ett annat system som innehåller mycket medicinsk 
information är patientjournalsystemet Melior. Melior har patientinformationen 
lagrad i MS SQL databaser. Detta system skulle kunna vara en rik 
informationskälla för ett datalager eftersom Melior innehåller all journaldata om 
patienten. Idag finns denna information spridd över flera journaler per patient då 
de olika klinikerna använder sina egna journaler för patienten (kan vara både 
pappersjournaler och elektroniska journaler). Då Melior bara är en plattform 
måste varje klinik själv bestämma hur patientjournalen ska byggas upp i form av 
sökord. Det kan se väldigt olika ut i till exempel en medicinjournal om man 
jämför med en ögonjournal. En förändring är dock på gång. Man har tagit ett 
beslut på Uddevalla sjukhus om att det ska vara en journal per patient inom 
sjukhuset oberoende av klinik. Detta kommer att underlätta hanteringen av 
patientinformation. Varje klinik har då tillgång till den sammanlagda 
informationsmängden.  

                                                
21 Informix är en databasmotor 
22 Det operationshanteringssystem som idag används på kirurgkliniken 



 

20 

Diskussion 
Som vi också skriver i vår problemformulering ville vi i detta arbete se om ett 
datalager skulle kunna överbrygga de problem som finns, tillgodose 
informationsbehoven och skapa nytta för en klinik. Vi ville se om ett datalager 
kan ge ett mervärde, ökad effektivitet och/eller ny kunskap. Detta har varit det 
övergripande problemet som vi försökt finna en lösning på genom att titta på 
vilket informationsbehov som finns på barnkliniken och om detta behov skulle 
kunna tillfredsställas av ett datalager. Vi behövde då ta reda på ur vilka källor man 
hämtar sina data, vilka problem det finns med uthämtning och sammanställande 
av data samt ta reda på vilket sätt man skulle kunna effektivisera detta. För att 
sedan försöka se om det vi fått fram skulle kunna vara tillämpbart i ett större 
samanhang har vi tittat på tidigare undersökningar men även andra kliniker inom 
NU-sjukvården samt ur ett centralt administrativt hänseende. 
 
Vi kommer nedan att diskutera resultaten och det vi hittat i artiklar, böcker med 
mera under olika rubriker. Vi tittar på informationsbehoven både för barnkliniken 
och i vidare bemärkelse under rubriken Informationsbehov. Vi går sedan vidare 
till att diskutera datakällor och problem med datakvalité eftersom vi tycker oss se 
ett klart samband mellan dessa två. Detta ligger under rubriken Datakällor och 
datakvalité. Vidare finns ett avsnitt där vi diskuterar hur de problem vi funnit kan 
avhjälpas och om ett datalager skulle kunna öka nyttan av informationen. Här 
diskuterar vi också hur man i så fall skulle kunna gå till väga för att införa ett 
datalager i organisationen och ger exempel på vad man kan tänka på. Detta ligger 
under rubriken Nyttan med ett datalager. Till sist diskuterar vi också här 
införandet av ett datalager och vissa strategiska ställningstaganden inför detta.  

Informationsbehov 
Vi har under våra respondentintervjuer funnit att informationsbehovet på 
barnkliniken liknar det på kirurg- och medicinklinikerna. Även det behov som den 
centrala administrationen har är en delmängd av det behov vi funnit för 
barnkliniken. Det handlar bland annat om ekonomisk statistik i rapporter för att 
kunna få ersättning från rätt beställare och verksamhetsstatistik för planering av 
resurser (pengar, personal, material och så vidare). Den administrativa ledningen 
och regionledningen behöver direkt tillgång till information från de olika delarna 
inom sjukvården för att kunna göra adekvata analyser, här kan det gälla 
resursfördelning inom NU-sjukvården eller regionen. Som man kan läsa i 
teoridelen pekar också Kimball & Ross (2002) på samma typ av 
informationsbehov. 
 
Det är av största vikt att alla kliniker lägger in data på samma sätt i sina respektive 
system om man vill kunna använda datan organisationsövergripande. Problem 
med datakvalitén (se under rubriken Datakällor och datakvalité) kan annars göra 
sig gällande då man vill kunna göra analyser som ska ligga till grund för beslut. 
På kliniknivå kan man se två delar av detta informationsbehov. Dels beslutsstöd 
för den enskilde vårdgivaren, vilket direkt kan stödjas av det elektroniska 
patientsystemet, samt på ledningsnivå för verksamhetsstyrning och 
personalplanering. På ledningsnivå måste fler system integreras för att möjliggöra 
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bredare analyser. I de artiklar vi läst rör det sig till största del om att kunna få ut 
data ur elektroniska patientjournaler för analys. Inom NU-sjukvården har inte alla 
kliniker ett elektroniskt journalsystem än utan man gör mestadels ekonomiska- 
och verksamhetsanalyser utifrån det patientadministrativa systemet. 
Respondenterna har visat på ett behov att sammanföra Melior med Adapt för att 
kunna göra bredare analyser. Man kan då få en ökad kunskap om hur olika 
vårdåtgärder påverkar klinikens ekonomi. Det är också svårt att se hur olika 
grupper eller team inom sjukvården och på klinikerna samarbetar och hur utfallen 
är av olika åtgärder som kanske bara registreras i det ena systemet. Många 
rapporter är gemensamma för olika kliniker och en viss informationsdelning 
måste ske, ofta kan patienter röra sig över flera kliniker, till exempel när det gäller 
barn som hör till barnkliniken men också till andra kliniker som till exempel 
ortoped eller habilitering. Det är här mycket viktigt att datan är konsistent och att 
informationen finns tillgänglig vid rapportering och resursfördelning. 

Datakällor och datakvalité  
Inom NU-sjukvården används en mängd olika delsystem, Melior, Adapt, 
personalsystem och mera klinikspecifika system. Ett av problemen med systemen 
är att de inte är byggda för analys och rapportering. Man kan lätt hämta ut 
information om till exempel en patient men för att få ut information om grupper 
eller specifika aspekter krävs mycket arbete. När man gör ekonomiska och 
medicinska analyser kan den enskilda kliniken använda sina egna system, men 
med ett visst besvär eftersom de är just patientorienterade och fokuserar på den 
enskilde patienten. Detta pekar även Pedersen & Jensen (1998) på som vi 
beskrivit i teoriavsnittet. Trots att system med elektroniska patientjournaler kan ge 
tillgång till data från andra system, till exempel laboratorieresultat kan man inte se 
elektroniska patientjournaler som ett datalager delvis på grund av hur datan är 
organiserad. Vid jämförande analyser kan det också behövas information från 
andra system och som respondenterna berättade måste man då begära att få extern 
information via e-post från andra delar i organisationen eftersom de olika 
systemen inte är integrerade med varandra. Detta manuella arbete skulle kunna 
undvikas om man direkt kunde få informationen från ett gemensamt datalager. Ett 
annat problem är att information som finns i de olika systemen överlappar 
varandra och i vissa fall även skiljer sig åt mellan de olika systemen. Förutom 
merarbete så får man problem med att man inte alltid kan veta vilken information 
som är korrekt. Intervjuresultatet visar att respondenterna tycker att det borde 
finnas en koppling mellan Adapt och Melior för att slippa lägga in samma data i 
båda systemen. Detta skulle begränsa felinmatning och frigöra tid från personalen 
som skulle kunna ägna sig åt andra mer angelägna arbetsinsatser. 
 
Som beskrivs ovan i teoriavsnittet kan datakvalitetssäkring vara besvärlig, bland 
annat på grund av många externa och interna datakällor, oväntade datavärden i 
fälten, stavningsvariationer för samma avsikt och inskrivning av ostrukturerad 
fritext. Respondenterna har visat på att det uppstår fel mellan databaserna Adapt 
och Cyklop. Det beror till viss del på att man i Adapt skriver in alla vårdbesök 
medan man i Cyklop bara vill ha med de besök som är fakturerbara. Om då 
sjukhusledningen tar ut statistik från Cyklop om hur många patienter/månad som 
besöker en viss klinik kan det förekomma en del bortfall om inte alla besök varit 
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fakturerbara. Det kan även misstämma mellan Melior och Adapt med 
” borttappade”  vårdtillfällen som följd. Det är mycket viktigt att de som ska lägga 
in data i systemen vet hur det ska skrivas in och klassificeras. Eftersom varje 
klinik har en egen Adaptdatabas krävs att alla följer en och samma 
kodningsstandard. Varje klinik där man infört Melior har även en egen 
Meliordatabas. Vikten av att data läggs in korrekt kan inte nog betonas. Man har 
här ett utomordentligt tillfälle att säkra datakvalitén vid införandet i Melior 
eftersom många kliniker ska införa elektroniska patientjournaler under det 
närmaste året. Fel som kan uppstå är till exempel när något benämns på ett sätt på 
barnkliniken och samma benämning används på medicinkliniken men med en 
annan innebörd. Som vi nämnt i teoriavsnittet ligger koderna hierarkiskt i ICD-10 
vilket kan skapa den här typen av problem. Ökad datakvalité leder till förbättrad 
sjukvårdsförvaltning, förbättrade fordringsmetoder och bättre 
sjukvårdsförvaltningsanslag (Leitheiser, 2001).  
 
Man tar idag ut olika typer av rapporter från Adapt, tyvärr visar det sig att 
information ibland saknas där. Det skulle alltså kunna vara en datakvalitetssäkring 
att skapa en koppling mellan Adapt och Melior genom att då inte riskera något 
databortfall. Det kan även bli inkonsistens23 mellan Adapt och Cyklop. De 
problem man har med att data inte alltid stämmer överens med verkligheten eller 
fattas i olika källor behöver man komma till rätta med. Det skulle till exempel 
kunna avhjälpas med ett datalager. Eftersom datan är lagrad i olika källor med 
flera olika databaser där datan inte alltid är strukturerad på samma sätt eller saknas 
kan man vinna mycket i datakvalité genom att införa ett datalager. Det skulle vara 
betydligt enklare att sammanställa korrekta rapporter och analyser om man kan 
lösa detta strukturproblem. Rapporter och analyser skulle också vara konsistenta 
över organisationen. Det vill säga svaret på en specifik fråga är alltid det samma. 
Det skulle också skapa möjlighet att återknyta data med bättre kvalité från en 
bastabell där man ” tvättat”  data från transaktionsdatabaserna och uppdatera 
källorna eller skapa ett så kallat Operational DataStore, en gemensam 
transaktionsdatabas. 
 
Genom att kontinuerligt uppdatera och återknyta förbättrad data från bastabellen 
till en transaktionsdatabas knutet till patientjournalsystemet (Se Figur 3) får man 
direkt en förbättrad datakvalité. Denna databas skulle användas vid arbetet med 
patienter där läkaren snabbt vill få tillgång till informationen om den enskilde 
patienten. Här vill läkaren kanske se om patienten har haft halsfluss flera gånger 
det senaste året och vilken antibiotika som skrevs ut sist. Man skapar vid sidan av 
detta ett datalager med information som är grupperad på ett sätt som gör det 
lättare att göra analyser. Här kan till exempel läkaren göra en utsökning på hur 
många patienter i åldern 2 - 6 år som hade halsfluss mer än 2 gånger år 2000, 
2002 eller 2003. Den information som man sparar i datalagret används främst för 
att göra statistik och analys på. 
 
Det skrivs i teorin om att om vårdgivaren själv lägger in data i systemet så blir 
datan mer korrekt eftersom slarvigt inlagd data påverkar vårdgivaren själv. De 

                                                
23 Inkonsistens = Ej överensstämmelse, inkonsekvens 
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som har hand om datainläggningen på de olika klinikerna inom NU-sjukvården 
har alla kunskap om den egna kliniken men är inte nödvändigtvis de som sedan tar 
ut information eller statistik ifrån systemet. Man kan därför inte automatiskt dra 
samma slutsatser när det gäller datakvalité som man gjort i ovanstående studie. 
För att ett datalager ska kunna bli det redskap man behöver för att tillfredställa 
informationsbehoven krävs att man kodar på samma sätt på alla de kliniker man 
vill ta data ifrån till datalagret. Här krävs ett gediget arbete från organisationens 
sida och där har man redan påbörjat arbetet genom sin begrepp och termgrupp. 
Ett av de största hindren för extrahering av data från elektroniska patientjournaler 
är att datan är heterogen. Detta beror bland annat på att den finns lagrad i 
fritextformat och bilder och att den kodningsstandard som används inte helt täcker 
behovet. Trots att kodningsstandarder används finns en viss osäkerhet kvar. Det 
pågår ett kontinuerligt arbete på Enheten för Klassifikationer och Terminologi på 
Socialstyrelsen med uppdateringar av klassificering och terminologi både 
nationellt och internationellt. Detta främjar och ger bättre datakvalité framför allt 
när det gäller konsistens över olika system, förutsatt att de personer som lägger in 
koder i systemen fortlöpande håller sig ajour med uppdateringarna. Vid ett 
byggande av datalager måste man vara observant på de utmaningar som det 
innebär att hålla datalagrets dimensioner uppdaterade, i detta fall en eventuell 
diagnosdimension. Som exempel på problem med kodning eller sökande i fritext 
kan ges allergi. Olika typer av allergier kan höra till olika kapitel och det finns 
även exempel på andra termer som rör allergi och som kan göra det svårt i en 
sökning. Till exempel finns bland annat ICD-10 koderna: 
 
J30.4 Allergisk rhinit, conjuntivit 
L23 Allergiskt kontakteksem 
L23.5W 
 

Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra 
kemiska produkter 

L23.8B  Allergisk kontaktdermatit orsakad av skor 
T78.4 Allergi UNS 
T78.2 Allergisk chock UNS, anafylaxi 
T88.7A  Läkemedelsreaktion pga allergi, idiosynkrasi 
Z01.8 Allergiutredning 
Z01.5 Allergitest 
  
Där J tillhör kapitlet ” Andningsorganens sjukdomar” , L – ” Hudens och 
underhudens sjukdomar” , T – ”  Skador, förgiftningar och vissa andra följder av 
yttre orsaker”  samt Z står för ” Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för 
kontakter med hälso- och sjukvården”  Som vi ser här är inte gruppen ” Allergier”  
möjlig utan det beror helt på vilket område som påverkats. Som exempel på 
problem vid utsökningar kan ges: Om behandlande läkare är osäker på vad som 
orsakat till exempel ett allergiskt eksem, skon, någon kemikalie i lädret eller 
kanske till och med nickel från spännena, kanske han bara skriver in koden för 
Allergiska kontakteksem (L23). Man kanske sedan vill söka ut hur många 
personer som fått kontakteksem orsakad av skor men då fattas många på grund av 
att man bara lagt in huvudkoden. 
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Nyttan med ett medicinskt datalager 
För att komma till rätta med de problem som finns och skapa möjligheter för en 
bättre informationshantering kan man antingen se över grundsystemen eller också 
tillföra ett system som integrerar de olika delsystemen, till exempel ett datalager. 
En tänkbar lösning skulle kunna vara att utveckla ett enda 
organisationsövergripande system som tar hand om patientinformation både ur ett 
individperspektiv, med patientjournaler, och ur ett perspektiv som ser på 
patienterna som en grupp med möjlighet att utvinna bland annat 
verksamhetsstatistik. Införandet av ett sådant system skulle medföra omfattande 
förändring för hela organisationen och många skulle påverkas, både de som 
arbetar med att mata in information i systemet och de som arbetar med 
uthämtning från det i form av t.ex. statistik. Detta skulle troligtvis göra ett sådant 
system både kostsamt och svårt att implementera. Ett datalager som integrerar de 
olika befintliga delsystemen och tar ut den information som är intressant, skulle 
kanske därför vara en bättre lösning. Ett datalager möjliggör för organisationen att 
binda samman flera olika datakällor och samla datan på ett ställe. Datan blir på så 
vis mer lättillgänglig och kan användas inom flera olika områden. Som vi ser i 
teoridelen säger Bates et al (1999) att ett datalager skulle kunna fungera som en 
förvaringsplats som säkrar informationskvalitén och möjliggöra distribuerad 
åtkomst till informationen. Nyttan med ett datalager är också att det byggs direkt 
för att vara optimerat för analys och statistik vilket skulle underlätta möjligheterna 
att tillgodose informationsbehovet som finns på bland annat barnkliniken. 
Datalager är logiskt uppbyggda och lätt för användarna att förstå och använda. 
Man skulle slippa den osäkerhet och frustration som kan uppkomma då olika 
rapporter med vad man tror är samma frågor får helt olika svar och slipper 
följaktligen diskussioner om vilken rapport som är riktig. Man kan tjäna mycket 
arbetstid på att införa ett datalager, tid som säkert behövs till annat än att foga 
samman information i Access- eller Excel för att få ut rapporter vilket påpekats av 
vissa respondenter. Man ska dock vara medveten om att det informationsgap som 
uppstår då man måste utföra och tillföra manuell bearbetning av data måste tas om 
hand vid införande av ett datalager.  
 
Vilken nytta skulle ett datalager tillföra och är detta tillräckliga skäl för att påbörja 
ett förändringsarbete? Uppväger nyttan kostnaderna? Med en effektiv 
informationshantering kan vi se flera områden inom vilka barnkliniken skulle 
kunna dra nytta av ett datalager. Utifrån det som en av respondenterna på 
barnkliniken sagt om olika delar där patientinformation skulle kunna komma till 
nytta (Se Figur 4) vill vi peka på följande fördelar med ett datalager och de 
nyttoeffekter det kan medföra. 
 
Administrativ del: De ekonomiska resurserna fördelas inom sjukvården utifrån de 
kostnader som uppkommer när en person uppsöker eller är inlagd på sjukhuset. 
Med ett bättre beslutsunderlag blir denna fördelning mer rättvisande och en 
korrektare fördelning skulle uppnås. I teoriavsnittet har vi tagit upp att data ifrån 
olika källor kan innehålla både semantiska olikheter och syntaktisk inkonsekvens 
som både Kimball & Ross (2002) och Cios & Moor (2002) beskriver. Idag kan 
det hända att vårdtillfällen som skrivs in i Melior inte registreras i Adapt. När man 
då sedan ska ta ut information från Adapt till Cyklop så kan det fattas 



 

25 

vårdtillfällen som är fakturerbara. Med tanke på att det är många kliniker inom 
NU-sjukvården och att alla kliniker ska ha egna Melior- och Adaptdatabaser så 
kan det bli stora summor som går förlorade. Analyser av resursanvändning skulle 
också vara tänkbar. Regionens politiker tittar också på aggregerad statistik från 
Cyklop och om data har gått förlorad kan det hända att beslut tas på ej fullständig 
information vilket kan leda till felaktiga beslut vad det gäller resursfördelning, 
vilken typ av vård som ska finnas var och så vidare. Till exempel kan man göra 
jämförande studier av infrastruktur eller mätinstrument för att göra utvärderingar 
av användning, effektivitet och kostnad. Man kan få svar på frågor som: Ger 
resursanvändningen upphov till flaskhalsar inom vården och skulle en annan 
fördelning kunna ge fördelar? Hur ska personalresurserna utnyttjas?  
 
Forskning, epidemiologi: Ett datalager skulle också kunna användas som en källa 
vid viss forskning. Detta skulle t ex kunna vara epidemiologisk forskning då man 
studerar sjukdomars spridning och tidsförlopp. Vilka faktorer spelar in i 
sjukdomsförloppet och vad har hänt tidigare. Jämförande studier av hälsovinster 
kontra sjukvårdskostnader skulle också vara möjliga. Man skulle här kunna 
utvärdera insatser som görs för att främja hälsa och titta på motsvarande 
kostnader, som till exempel hälsofrämjande undersökningar för att i ett tidigt 
stadium upptäcka kostsamma eller allvarliga sjukdomstillstånd. Däremot visar 
resultatet att man inte anser det lämpligt att använda dessa data i traditionell 
medicinsk forskning, mer än som en källa att få uppslag och idéer ur. Detta 
belyser även Cios & Moor (2002) som vi ser i teoridelen. Med en väl strukturerad 
kodningsstandard och fasta strategier för hur data ska matas in kan dock kvalitén 
förbättras avsevärt. 
 
Patientnära problem: Fördelar skulle också kunna finnas inom den direkta vården 
där omvårdnadskvalitén skulle kunna ökas. Utvärdering av behandlingsplaner 
skulle underlättas, särskilt för patienter som rör sig på flera kliniker. Eftersom 
bland annat analyser av verksamheten skulle underlättas skulle man lättare kunna 
se vilka effekter olika beslut får. Man skulle också lättare kunna se samband, som 
till exempel vad som är relevant omvårdnad för patienten. Systemet skulle kunna 
fungera som ett verktyg för vårdgivare (läkare, sjuksköterskor, terapeuter med 
mera) och fungera som till exempel beslutsstöd i kontakten med patienten samt 
för att dra lärdom om hur, på vilket sätt arbetet utförs av läkare och annan 
personal, vad som fungerar bäst och så vidare. Man kan inte se en direkt nytta i 
arbetet med den enskilde patienten men om omvårdnadsstrategier lättare kan 
utvärderas kan även den enskilde patienten indirekt få del av fördelarna. 
 
Dessa tre områden skulle kunna studeras och mycket mer för att uppnå optimal 
vårdkvalité och effektivitet. Om man bestämmer sig för att skapa ett (eller fler) 
datalager inom organisationen finns det flera saker att tänka på för att införandet 
ska bli lyckat. Framför allt är det viktigt att titta på vad målen med datalagret är 
och inte bli alldeles hänförd över teknik och data. Man bör ha ett övergripande 
perspektiv för införandet av datalager så man inte upptäcker efter ett tag att man 
bara har implementerat en massa separata datalager där man i alla fall inte kan 
göra organisationsövergripande analyser. Ginneken (2002) beskriver som vi visat 
i teoriavsnittet vikten av ett korrekt utformat datalager. För att införandet av ett 
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datalager ska bli framgångsrikt är det också viktigt att i första hand skapa enkla 
och kraftfulla lösningar för användarna. Om inte användarna accepterar datalagret 
som grund för förbättrat beslutsunderlag har man misslyckats och värdet på 
datalagret är noll. (Kimball & Ross, 2002) 
 
 

 
Figur 5. Exempel på ett datalager inom NU-sjukvården 
 
Vi skulle vilja föreslå att man använder en arkitektur med stegvist införande av 
organisationens datalager. Man skulle då kunna använda sig av en 
” Bus-arkitektur” . 

” Genom att definiera ett standardiserat gränssnitt för datalagermiljön 
kan olika arbetsgrupper vid olika tidpunkter införa separata datamarts. 
Dessa kan sedan kopplas samman och på ett bra sätt samexistera om de 
ansluter sig till standarden.” 24 (Kimball & Ross, 2002, s. 78) 

På detta sätt får man lagom stora bitar att ta hand om åt gången, det är då mycket 
större chans att lyckas. Man vill relativt snabbt införa ett datalager där användarna 
snabbt upptäcker de fördelar som finns. Man kan sedan fortsätta med stegvisa 
införanden av ytterligare datalager som knyts samman till en helhet. 
Man kan använda en matris för att skapa och åskådliggöra arkitekturen för 
datalagret. Man vill då ha sina dimensioner (tabeller) som kolumner och de 
affärsprocesser eller aspekter på organisationen man vill kunna analysera som 
rader, dessa bildar sedan enskilda datamarts som kan kopplas samman. 
 

                                                
24 Författarnas översättning 
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Figur 6. Exempel på en matris för datalager inom sjukvården 
 
Med matrisen kan man lättare både planera och kommunicera arkitekturen. Man 
får till exempel snabbt en uppfattning om vilka dimensioner som kräver större 
uppmärksamhet, de dimensioner som ingår i flera processer eller områden. Det är 
av största vikt att dimensioner med samma namn har exakt samma utformning 
med konsekventa kolumnnamn, attribut och värden. Varje grupp som skapar ett 
datamart där dessa dimensioner ingår måste förbinda sig att följa den 
överenskomna strukturen. Det är mycket viktigt att bygga sitt datalager utifrån 
den nyttan, det användningsområdet man vill analysera och inte bara utefter vad 
som är möjligt. Det är viktigt att göra en avvägning, man vill inte ta till sig en allt 
för stor del, skapa ett enormt organisationsövergripande datalager i ett enda svep. 
Då är chansen stor att projektet strandar och man förlorar pengar och resurser, 
intäkterna och nyttan blir lika med noll. Man vill heller inte skapa alltför små 
enheter då man kan få problem om dessa inte följer arkitekturen till punkt och 
pricka. Vitsen är att man ska kunna göra analyser och ta ut statistik för att 
tillgodose informationsbehoven för den enskilda kliniken men även över 
områdesgränserna för hela organisationen. Man måste vara medveten om vikten 
av att hela tiden lyssna till dem som ska använda datan. Om man inför ett 
datalager utan att ha med sig användarna så är risken stor att man inte lyckas. 
Datalagret blir värdelöst. 

Slutsats 
Informationsbehoven på barnkliniken kan delas upp inom de olika kategorierna, 
Administration, Forskning och epidemiologi och Patientnära problem. Inom den 
administrativa kategorin vill man kunna analysera produktionen och 
verksamheten och ta ut verksamhetsstatistik. På barnkliniken tar man fram 
statistik och rapporter som man använder i sin verksamhet. Exempel på detta är 
besöksstatistik och vårdstatistik. Den centrala sjukhusadministrationen är främst 
intresserad av statistik som ger underlag för resursfördelning (detta grundläggande 
behov av produktionsstatistik tycks även överensstämma mellan klinikerna) och 
statistik som ger en mer övergripande bild av sjukhusets verksamhet. Det finns ett 
intresse från åtminstone barnkliniken att kunna använda patientinformation inom 
kategorin Forskning och epidemiologi. Man skulle bland annat kunna utföra 
jämförande studier av hälsovinster kontra sjukvårdskostnader. 
Det finns också ett stort informationsbehov när det gäller kategorin Patientnära 
problem. Barnkliniken vill bland annat kunna analysera vården för att se vilka 
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effekter olika beslut får men även kunna göra analyser för att kunna besluta om 
patienter vårdas på rätt vårdnivå. Med denna typ av analyser anser de vi pratat 
med på barnkliniken att det går att få bättre vårdkvalité och större möjligheter att 
effektivisera sjukvården. 
 
Med bakgrund av det material vi fått fram genom de teoretiska och empiriska 
studier vi genomfört anser vi att ett datalager inom sjukvården skulle kunna 
överbrygga de problem som nu finns med att tillgodose informationsbehovet på 
barnkliniken. Vi kan se ett mervärde med ett datalager. Man skulle då kunna 
knyta ihop fler datakällor, till exempel Adapt och Melior. Även Orbit och det 
personaladministrativa systemet skulle kunna vara kandidater till att lämna data 
tilldatalagret. Mer komplexa rapporter skulle kunna hämtas ut och hanteringen 
skulle kunna förenklas så att personalresurser kunde användas till andra uppgifter. 
Eftersom ett datalager skulle förenkla uthämtning av rapporter och analyser skulle 
fler kliniker kunna dra nytta av detta och på så sätt kunna anpassa sin verksamhet 
efter den nya kunskap som kan uppstå. Ytterligare en vinst är att datakvalitén 
skulle höjas och svaret på en viss fråga skulle vara koncistent över organisationen. 
De källor som kommer i fråga finns eller ska finnas på varje klinik inom 
organisationen och utgör på så sätt en viktig källa till aggregerad data.  
 
För att man ska kunna nå ovanstående nyttoeffekter måste man förstå och ta i tu 
med komplexiteten inför införandet av ett medicinskt datalager. Man behöver vara 
på det klara med vilka aspekter datalagret ska hantera men också vilken typ av 
beslut som det ska stödja. Ett datalager som inte stödjer användarna på rätt sätt är 
ett datalager utan någon som helst ekonomisk nytta. Det är viktigt att 
organisationen är villig att införa datalagret och ställa upp på den arkitektur som 
man kommit överens om. Vår slutsats när det gäller införandet är att man måste 
jobba stegvis och införa mindre datalager som följer den överenskomna 
standarden så att dessa sedan kan knytas ihop till en helhet och på så sätt kan man 
få fram väl fungerande enheter så fort som möjligt så att organisationen snabbt 
upptäcker fördelarna och nyttan med datalagret. Kan man uppnå detta får man 
också en mer förändringsvillig organisation. För att skapa ett fungerande datalager 
är det också viktigt att integreringen av de olika källorna blir korrekt och att 
datakvalitén säkras. Ytterligare arbete med att säkerställa att kodning sker korrekt 
kan bli nödvändigt. Man måste också vara medveten om att det är speciella 
svårigheter med att införa datalager med medicinsk information, den är betydligt 
mer komplex och heterogen än vad som är vanligt för till exempel ett datalager i 
en producerande organisation. Ett medicinskt datalager behöver tillexempel kunna 
hantera dubbla tidsaspekter och dimensioner som kan hantera flera värden 
(diagnoser). 
 
Vi har sett att informationsbehoven för kirurg- och medicinklinikerna är liknande 
de på barnkliniken. Även centralt kan man se liknande behov. Här tycker vi att de 
resultat vi fått fram är så pass intressanta att man bör överväga att göra en 
kvantitativ studie över informationsbehoven gällande hela organisationen för att ta 
reda på om dessa skulle kunna generaliseras. Vi tror också att det finns ett behov 
av fortsatt forskning inom området fritext och bilder. Hur ska man kunna lägga in 
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den typen av data på ett strukturerat sätt och ett sätt som gör att man kan göra 
sökningar i fritext och på bilder som är relevant?  
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 Bilaga 1 
 
Intervjuguide för grundläggande förståelse 
 
Arbetssituation/bakgrund 

1. Vilken typ av arbete har du? 
2. Hur länga har du haft det arbetet som du har nu? 
3. Har du en fast arbetsplats? 

 
Elektroniska journaler 

4. Använder du ett elektroniskt journalsystem?  
a. Vilket system? 
b. Hur länge har ni använt det? 
c. Vad används systemet till? 

(Journalföring, remisshantering, laboratorieinformation, 
rapporter?) 

d. Tar du del av andra avdelningars patientinformation? Om det fanns 
större möjligheter till detta skulle du då använda dig av det?  

e. Finns det några andra funktioner som du vill att journalsystemet 
skulle kunna ha hand om? 

5. Vilka personalkategorier använder systemet? 
6. Ser du några säkerhetsrisker med att använda sådana system? 
7. Hur fungerar journalföringen idag? (Elektroniska?)  

a. Känner du till om flera avdelningar använder samma system?  
b. Vilka verksamheter har gemensamma system? (samma datamängd)  

(används samma system i hela NU-jukvården?) 
c. Varför har inte ett gemensamt system tagits fram för hela NU-

sjukvården? 
(Är de olika systemen verksamhetsspecifika? M.a.o. kan man 
använda samma system överallt eller måste olika system användas 
för att kraven skiljer sig så mycket?) 

8. Finns det någon koppling till primärvårdens system? 
a. Finns det möjlighet att komma åt journalinformation mm? 

9. Kan man få ut statistik från journalsystemet? T ex hur många som har haft 
en viss sjukdom? 

 
IT-Utveckling 

10. Vem initierar/driver utvecklingen av IT? (IT-avd., personal i verksamheten 
eller annan?) 

11. Vem bestämmer vilka IT-stöd som ska finns? 
12. Vilka hinder finns för utveckling av IT inom sjukvården?  

(Ekonomi, IT-mognad, Lagar, Intresse bland personal?) 
13. Har personalen i verksamheten tid/vilja att delta i IT-projekt? 
14. Finns det bland personalen i verksamheten en förståelse för hur IT kan 

utnyttjas? 
15. Hur får man med personalen IT-utvecklingen?  

(Känner de att det är en möjlighet eller ett hot?) 
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Utvinning av kunskap från datalager 
16. Bedriver NU-sjukvården forskning? 

a. Vilken typ? 
b. Hur används statistiska metoder i forskningen? 
c. Finns det ett behov av att utnyttja journaldata för forskningen? 
d. Skulle detta vara möjligt? (datakvalité?) 
e. Vilka andra system/data kan vara intressant? 
f. Känner du till någon eller är du själv involverad i forskning? 

(område?)  
17. Hur sprids ny kunskap i organisationen? 
18. Vilken kunskap skulle vara intressant att utvinna? 

a. BI? Analys? Organisatorisk/ekonomisk information?  
b. Vilken typ av data behövs? 

19. Vad finns det för juridiska och organisatoriska hinder för att ta ut/använda 
information?  
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Bilaga 2 
Frågor för att kartlägga informationsbehovet för bland annat 
barnkliniken inom NU-sjukvården  
• Beskriv dina arbetsuppgifter. 
• Vilka rapporter och vilken statistik tas fram idag för kliniken/centralt? 

• Till vilka användningsområden/syften sammanställs rapporterna? 
• Beskriv hur du går tillväga för att sammanställa rapporterna. 
• Var hämtas denna information ifrån (källor som t ex melior)? 
• Behöver data anpassas/bearbetas för att ingå i rapporten? På vilket sätt? 

Sker detta manuellt? 
 
• Finns det rapporter och/eller statistik, som inte tas fram idag, som det finns 

behov av? 
Beskriv dessa och vilka källor du tror dessa skulle kunna hämtas från. 

 
• Finns det andra anställda som arbetar med samma uppgifter som du? 

• Vilka rapporter är lika för olika kliniker? 
 
• Har du något typ av stöd för att genomföra dina uppgifter? 

Rutiner, dator, hämtas info direkt från källorna eller används någon typ av 
applikation/makro, support… 

 
 
 
 
 
 

(Fundera till exempel på om det finns ett behov att integrera information från 
olika datakällor eller om den informationen som är intressant är tidsberoende 
(ändrar sig över tiden) eller om det är viktigt att söka ut på kriterier, d v s om 
information om en större delmängd eller population behöver sökas ut, alltså ej 
på individnivå.) 

 


