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Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts på några utav omsorgsförvaltningens enheter i
Trollhättans kommun. Dessa enheter använder sig utav journalhanteringssystemet
Magna Cura, som sägs vara anpassat efter verksamhetens krav och inte tvärt om. Syftet
har varit att utifrån ett människoorienterat perspektiv, utvärdera vilka effekter
införandet och användandet av Magna Cura har gett upphov till. Uppsatsen är utformad
som en fallstudie med enbart kvalitativa intervjuer som underlag. Som
utvärderingsmodell har vi använt oss utav MOA-E (Människa, Organisation, ADB-
system och utvärdering) som fokuserar på arbetssituation, arbetsprocess och kvalité till
vårdtagaren. En av de slutsatser som vi har kommit fram till i detta arbete är att det är
viktigt att öka personalens kunskaper och förhållande till datorer innan man
implementerar ett nytt system. Om man gör det så kan det leda till en ökad
arbetstillfredsställelse bland personalen och även till minskad stress.  Några positiva
effekter som Magna Cura har bidragit till är främjandet av samarbete mellan olika
yrkeskategorier, som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. En annan
positiv effekt är att det blir en tydligare och grundligare dokumentation.

Nyckelord: CSCW, MOA-E, VIPS, Magna Cura, Elektroniska journaler, Utvärdering,
Fallstudie,



Abstract

This examination work took place on some of the care administration units in
Trollhättan´s community. These units use the system Magna Cura to handle journals,
which is said to be adept to the demands of activities and not the contrary. The purpose
has been to evaluate, from a human oriented perspective, which effects introduction and
use of Magna Cura has given cause to. The paper is worked out as a case study with
exclusively qualitative interviews as basis. As evaluating model we have used MOA-E
(Human being, Organization, EDP-system and evaluate) that focuses on work situation,
work process and quality to the caretaker. One of the conclusions we have come up
with in this work is, that it is important to increase staff knowledge and relations to
computers before you carry out a new system. If you do so, it can lead to an increased
satisfaction of work among the staff and even reduce stress. Some positive effects that
Magna Cura has contributed to are the support of collaboration between different
professions, as nurses, occupational therapists and physiotherapists. One another
positive effect is that it gives a distinct and solid documentation.

Key word: CSCW, MOA-E, VIPS, Magna Cura, Electronic journal, Evaluation, Case
study.
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1. INLEDNING

Om man ser till dagens IT-användning och utveckling inom hälso- och sjukvården så
kännetecknas denna utveckling enligt Stegberg (1996) av en stark teknikinriktning där
organisationen lämnas orörd och individerna i organisationen antas uppföra sig som
tidigare och med samma arbetssätt. Det har dem senaste åren förts livliga debatter om
behovet av konkurrens inom sjukvården. Flertal privata alternativ har uppkommit och
bidragit till olika lösningar och till nytänkande inom sjukvården.

Denna examensuppsats skrivs inom informatikområdet. Informatik är ett ämne av
tvärvetenskaplig karaktär vilket innebär att det kan finnas kopplingar till andra
kunskapsområden som t.ex. data- och kognitionsvetenskap, psykologi, sociologi. Vi
kommer i detta arbete att göra vissa kopplingar till ämnet sociologi.

Vi tyckte att det vore intressant att göra en utvärdering av ett elektroniskt
journalhanteringssystem och då se på hur införandet har påverkat personalen och
organisationen. En av oss hörde talas om ett system som heter Magna Cura och som
höll på att implementeras i Grästorps kommun. Det visade sig att de inte hade kommit
så långt i Grästorp, men att Trollhättans kommun hade kommit betydligt längre i sin
användning. Detta system är anpassat för kommunerna och deras olika verksamheter,
speciellt då med avseende på äldre- och handikappomsorgen samt individ- och
familjeomsorgen. Systemet sägs även vara helt anpassat efter verksamhetens krav och
inte tvärt om. Vi tyckte att det kunde vara en utmaning att utvärdera ett system som
säger sig vara så användarvänligt och som sägs ha utvecklats med fokus på människan,
användarna. Det var just detta fokus på människan, som gjorde att vi beslöt oss för att
använda en utvärderingsmodell vid namn MOA-E. Detta är en modell som har ett
människoorienterat perspektiv vid utvärderingar av ADB-system och vi anser att detta
perspektiv mot systemet Magna Curas fokus på människan borde bli en bra
kombination.

För att få lite bakgrundsinformation så tog vi kontakt med Britt Collin som är systemansvarig
för HSL-delen (Hälso- och sjukvårdslagen) i Trollhättans kommun. Även Nils-Gunnar
Nordlund, kommunens IT-samordnare var med vid intervjun. Denna intervju gav oss lite
information om hur verksamheten inom omsorgsförvaltningen ser ut. Organisationen är
utspridd på 13 enheter inom Trollhättans kommun. De arbetar idag i en gemensam databas
som ligger på en egen server. Vissa jobbar med Magna Cura andra är registrerade och kan få
ut vissa uppgifter ur systemet. De sa att det fortfarande finns vissa problem eftersom det ännu
inte finns datorer tillgängliga överallt. Där det fungerar tycker man att man har sett stora
vinster med Magna Cura. Att det rent praktiskt spar tid och resurser.

Anledningen till att det blev Magna Cura var att det visade sig vara det system som ansågs
vara det mest flexibla med tanke på framtida behov. Magna Cura är utvecklat av företaget
Pulsen AB ett företag som hela tiden utvecklar systemet efter kommunens behov. IT-
samordnaren säger att det är en mycket positiv aspekt, att man inte behöver vänta på att en ny
version skall komma ut, att om problem uppstår så rättas det omedelbart till utav de på Pulsen
AB. En annan positiv aspekt som han nämner är att man vid uppdateringar lätt kan byta
program under drift utan att det påverkar någonting annat i verksamheten.
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2. PROBLEMFORMULERING

Vilka effekter medför användandet och införandet av elektroniska
journalhanteringssystemet Magna Cura personal inom omsorgsförvaltningen i
Trollhättans kommuns?

� Hur påverkas de sett ur ett människoorienterat perspektiv?
� Individen i organisationen, påverkar/påverkas den av systemet?
� Påverkas organisationen av systemet?
� Hur upplevs datoriseringen av vårdtagarna?

2.1 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att göra en utvärdering av vilka effekter införandet och
användandet av systemet Magna Cura har på personalens arbetssituation, arbetsprocess
och på hur kvalitén till vårdtagarna kan ha påverkats.

2.2 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart göra utvärderingen utifrån personalens
arbetssituation, arbetsprocess och den upplevda kvalitén till vårdtagarna. Vi har valt att
bortse från faktorer som rör teknik, ekonomi m.m. Beträffande kvalitén till
vårdtagarna, så har vi avgränsat oss till att ta reda på hur personalen upplever att den
har påverkats. Vi anser att det är fullt tillräckligt med tanke på den begränsade tid, 10
veckor, som vi har haft till vårt förfogande för denna utvärdering.

3. METOD

Som nämnts tidigare, så har vi i detta examensarbete gjort en utvärdering i form av en
fallstudie där vi huvudsakligen har använt oss av kvalitativa metoder. Fallstudier anses
enligt Backman (1998) vara synnerligen ändamålsenliga i utvärderingar, där det man
studerar i hög grad är komplext. De kvalitativa metoder som vi avser att använda är
intervjuer med sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Trollhättans
kommun. Vårt vetenskapsteoretiska förhållningssätt kommer att vara hermeneutiskt då
det enligt Patel & Davidsson (1994) är hermeneutiken som står för kvalitativa
förståelse- och tolknings system. Forskaren har ett subjektivt angreppssätt d.v.s. att
forskaren har sin förförståelse tydligt artikulerad för sig, men försöker ha ett så
objektivt förhållningssätt som möjligt när han bedriver sin forskning. Vi har tänkt
använda oss av MOA-E modellen (Grunden, 2001) som står för Människa-
Organisation-ADB-system-Utvärdering. Modellen fokuserar främst på
arbetssituationen, arbetsprocessen och kvalitetsaspekter hos producerad vara/tjänst till
kund/klient.
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”Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på
totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse
för sociala processer och sammanhang. Den närkontakt sådana
undersökningsmetoder skapar i förhållande till de undersökta
enheterna öppnar också för en bättre uppfattning av den enskildes
livssituation.” (Holme & Solvang 1997, s.79).

Enligt Holme & Solvang (1997) så är det svårt att få hög reliabilitet i kvalitativa
undersökningar eftersom syftet är att få en förståelse av respondenternas verklighet. Utifrån
det så anser vi att vi inte kan säga huruvida detta arbete har hög reliabilitet eller inte. Vi har
försökt vara så objektiva som möjligt vid intervjuerna och även om vi varit två närvarande
vid intervjuerna, så har det varit en och samma intervjuare vid alla tillfällen. Vad gäller
validiteten, så är den enligt Merriam (1994) beroende av huruvida forskaren verkligen får
fram det som finns i resultatet och om forskaren verkligen mäter det som är tänkt. Vi anser att
vi genom våra frågor har fått fram det resultat som vi hoppades på och eftersom våra frågor
är tänkta att fånga uppfattningar och attityder, så anser vi att vi fått de svar som krävs för
denna studie. Detta gör att vi vågar påstå att denna studie kan sägas ha god validitet.

3.1 Fallstudien

Vi presenterar här nedan hur vi gått till väga i vår undersökning. Hur vi har sökt
litteratur och var vi har sökt den. Vi tar även upp hur intervjuerna har gått till och vilka
urvalskriterier som använts.

Enligt Patel och Davidsson (1994) så är en fallstudie
”en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en mindre
avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer,
en organisation eller en situation. Vid fallstudier utgår vi ifrån ett
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som
möjligt.”(s.44)

Vår fallstudie har varit koncentrerad till sjuksköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter som aktivt använder sig av systemet Magna Cura i sitt arbete. De är
alla anställda och verksamma inom Trollhättans kommun.

3.1.1 LITTERATURSTUDIER

Med hjälp av litteraturstudier kan man få svar på frågor runt faktiska händelser,
upplevelser och sammanhang, vilket gör att det är viktigt att källkritiskt granska den
fakta som tas fram för en bedömning av informationens validitet (Patel och Davidsson,
1994). Detta handlar enligt Patel och Davidsson (1994) bl.a. om att fastställa när en
litteraturkälla upprättades, varför och under vilka omständigheter den kom till, samt
vilken relation författaren har till ämnet. Patel och Davidsson (1994) menar också att
det är viktigt att slå fast huruvida källan är ett original (en primärkälla, d.v.s.
förstahandsrapportering) eller en återgivning (en sekundärkälla, d.v.s. återberättas).
Detta gäller speciellt då information söks via Internet, då det kan vara svårt att
fastställa giltigheten hos den information som hittas där.

En risk i samband med litteraturstudier är att brista i objektivitet i sitt val av källor och
bli selektiv, d.v.s. att välja sina källor efter vilka idéer innehållet i dem stödjer (Patel
och Davidsson, 1994). Är man inte objektiv riskerar det egna arbetet enligt Patel och
Davidsson (1994) att vinklas, varför en litteraturstudie bör presentera alla fakta som
påträffats för det ämne som undersöks.
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Vi har sökt litteratur på högskolebiblioteket i Trollhättan/Uddevalla. Vi har även varit i
Vänersborg på högskolebiblioteket och sökt, då den mesta litteraturen inom vård och
omsorg finns där. De ämnesområden vi främst har sökt på har varit: CSCW, MOA,
journaler, Magna Cura, intervjumetodik, människa datorinteraktion, lagar och VIPS för
att nämna några. Vi har även låtit biblioteket i Uddevalla ta hem vissa artiklar åt oss,
dem har även köpt in en bok som vi sökte efter men inte fick tag i som berörde CSCW-
området. Vi har försökt leta upp primärkällorna vilket inte har kunnat genomföras alla
gånger bland annat på grund av den knappa tiden vi haft. Vi har ytterst lite använt oss
av internet som källa, då vi känt att vi inte där funnit för oss relevant information den
enda, som vi anser, relevanta informationen vi fått därifrån är den om Magna Cura.

3.1.2 INTERVJUER

När vi träffade Britt Collin och Nils-Gunnar Nordlund på kommunhuset i Trollhättan
för att få lite bakgrundsinformation så tog vi upp att vi eventuellt hade tänkt
koncentrera oss på att intervjua enbart sjuksköterskor på en enhet. Men vi ville ändå
höra om de hade några andra eventuella önskemål. De ville ha med personal från olika
enheter, både från enheter med bra uppkoppling och från enheter i utkanten av
kommunen med sämre uppkoppling. Detta för att se på om svarstiden påverkar
arbetssituationen eller arbetsprocessen. Britt Collin ville även ha med personal som hon
visste var positivt inställda kontra negativt inställda till att arbeta i Magna Cura. Detta
för att se ifall deras inställning innan implementeringen påverkade deras uppfattning
om nuläget. De ville även ha med alla tre personalkategorierna för att se hur samarbetet
dem emellan fungerade. Detta tyckte vi lät bra eftersom vi inte visste att även
sjukgymnaster och arbetsterapeuter nyttjade samma system som sjuksköterskorna. Vi
ansåg att det utifrån vårt syfte med studien kunde vara bra att få med de olika
personalkategorierna. En av anledningarna till detta var just för att detta samarbete som
Britt Collin pratade om påverkar både arbetssituation och arbetsprocess för samtliga
användare av systemet.

3.1.2.1 Urval

Det var Britt Collin på Trollhättans kommun som valde ut respondenterna åt oss. Hon
ringde och bokade intervjutider hos olika sjuksköterskor medan vi var där. Till
sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna skickade hon ut en förfrågan via e-posten om
det fanns några som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Det var en
sjukgymnast och en arbetsterapeut som frivilligt erbjöd sig att intervjuas angående
arbetet med systemet Magna Cura. Utifrån den bakgrundsinformation som vi fick av
Britt Collin och med hjälp av litteratur som behandlar intervjumetodik och fallstudier,
så formulerade vi en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). (B. Collin, personlig
kontakt, 22 januari, 2003)

Man kan självklart anse att validiteten kanske blivit påverkad av det faktum att Britt
Collin är den som valt ut våra respondenter åtminstone vad gäller sjuksköterskorna. Vi
anser dock att i och med att detta är en kvalitativ fallstudie som har ett
människoorienterat fokus, så stärker detta i stället vår studie. Vi tror att vi genom Britt
Collin verkligen har fått fram respondenter som kan bidra med den informationen vi
behöver och då med tanke på det människoorienterade perspektivet vi valt att fokusera
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på. Det hade självklart tett sig annorlunda om vi varit ute efter att generalisera och gjort
kvantitativa studier eller om fokus legat på själva systemet Magna Cura.

Vi har intervjuat 5 stycken sjuksköterskor, 1 sjukgymnast och 1 arbetsterapeut. De
intervjuade har vi valt att kalla för respondent A, B, C, D, E, F och G, detta för att
anonymiteten skall kunna bibehållas i så stor utsträckning som möjligt. Vi valde att intervjua
respondenterna på deras respektive arbetsplats. Vi har intervjuat personal från tre olika
enheter i kommunen, men vi har valt att inte nämna vilka enheter de olika respondenterna
arbetar på detta för att ytterligare stärka anonymiteten. Vi hade velat ha ett par sjukgymnaster
och arbetsterapeuter till, men det var inga fler som ville ställa upp, de kände inte att de hade
tid till det. Men om vi ser till det totala antalet anställda sjuksköterskor kontra sjukgymnaster
och arbetsterapeuter i kommunen, så är sjuksköterskorna avsevärt fler. Det var, enligt Britt
Collin, under år 2002 ca 200 stycken sjuksköterskor som någon gång hade haft befogenhet
till systemet, då inkluderat de sjuksköterskor som hyrts in från bemanningsföretag.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter är tillsammans inte fler än ca.15 stycken anställda i
kommunen. (B. Collin, personlig kontakt, 22 januari, 2003)

3.1.2.2 Genomförande

Vi har båda varit med vid intervjuerna förutom vid de två sista intervjuerna då
endast en av oss utförde dessa och anledningen till detta var sjukdom. Varje intervju
varade i cirka en timme. Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna och vi
har sedan skrivit ut alla intervjuer ordagrant.

De två första intervjuerna genomfördes i avskildhet i ett neutralt rum. De tre efterföljande
genomfördes på deras respektive expedition. Här vart vi avbrutna några gånger och det kan
ha påverkat både oss och respondenterna. Vid den 6: e intervjun så krånglade bandspelaren.
Detta upptäcktes innan intervjun var helt slut och därmed så gjordes en snabb repetition av
vad som sagts, detta för att få med det som respondenten och intervjuare kände som viktigast,
detta har naturligtvis påverkat resultatet ifrån respondent G.

4. TEORI

I detta teoriavsnitt tar vi upp en del teorier som ligger till grund för vårt arbete. De
områden som vi kommer att gå in på är informatikområdet CSCW, Magna Cura,
MOA-E modellen som är den utvärderingsmodell som vi har använt oss av i vårt
arbete och till sist lite om patientjournaler och gällande lagstiftning.

4.1 CSCW (Computer Supported Cooperative Work)

CSCW handlar om att ha ett datorbaserat stöd som främjar problemlösning och
kommunikation som sker internt mellan individer som samarbetar tillsammans. Detta
samarbete ger möjligheter till att en grupp inte behöver befinna sig på samma
geografiska plats under arbetets gång och inte ens under samma tidsintervall,
samarbetet kan alltså ske oavsett tid och rum. (Baecker, 1993; Bannon och Schmidt,
1991; Rodden och Blair, 1991). Enligt Robinson (1991) är det viktigt att man är
medveten om att CSCW-tekniken aldrig kan ersätta mänskliga kontakter. Att tekniken
aldrig kan tillhandahålla den outsagda information som ett kroppsspråk i mänskliga
möten kan skänka. I detta arbete kommer vi, som vi nämnt i tidigare syfte, att se på
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vilka effekter användningen av systemet Magna Cura ger och som är tänkt att
underlätta samarbetet i organisationen. I och med det tänkta användningsområdet för
systemet, så placerar vi det inom CSCW-området eftersom det ger stöd för samarbete
oavsett tid och rum och som Stegberg (1996) säger, så bidrar det till en ökad flexibilitet
för organisationen.

Enligt Ljungberg (1994) så infördes termen CSCW av Paul Cashman och Irene Greif
1984. Ljungberg (1997) skriver att områdena som IT tillämpas på har ökat enormt de
senaste åren. Antalet vetenskapliga områden och samhällen engagerade i bestämda
aspekter av IT har därför också ökat. Vissa av dessa områden kan ses som
underdiscipliner av informatiken, medan andra är mer tvärdiscipliner. Området CSCW
är ett exempel på det senare, eftersom det drar till sig forskare från många olika
discipliner.

I en artikel utav Viller (1991) där han tar upp ett CSCW perspektiv skriver han i
inledningen att CSCW är ett område som drar till sig forskning inom många
discipliner, som t ex datavetenskap, psykologi, sociologi och artificiell intelligens. Han
tar i artikeln upp Greifs förklaring av vad som skiljer de olika disciplinerna åt och
Greif skriver att de andra disciplinerna har ett speciellt intresse för grupparbetet i sig
självt, medan det centrala för CSCW området är datastödet till grupperna. Docherty
och Whitaker (1992) skriver att CSCW är informationsteknologin som stödjer
uppgiftsorienterade grupper medan groupware är produkter som förmedlar stödet.

Stegberg (1996) skriver i sin avhandling att om man vill underlätta samarbetet mellan
människor i organisationer så bör CSCW- programvara väljas för att stödja ett sådant
samarbete. Syftet med grupprogram är enligt Stegberg (1996) att alla användare av
programmet skall kunna ges samma möjligheter till att dela på informationen. Enligt
Stegberg (1996) så kan gemensamma journalanteckningar leda till att organisationens
flexibilitet ökar, man sparar även tid och undviker dubbelarbete.

Enligt Docherty och Whitaker (1992) så har det har skrivits mycket om groupware – en
samling av elektroniska verktyg - under många olika namn. Några av de namn som
nämns är CSGW (Computer-Supported Group Work), CSCW (Computer-Supported
Cooperativ Work), CAT (Computer Augmented Teamwork) där CSCW är den mest
allmänna beteckningen för forskning och utveckling inom detta område. Enligt
Ljungberg (1994) så är dessa akronymer synonyma med CSCW.

Docherty och Whitaker (1992) nämner att Johansen har tagit fram en modell baserad
på dimensionerna tid och plats och att den är användbar både för att klassificera
gruppvaruprodukter och som ett visuellt sätt att visa de olika arbetsmiljöerna riktade
till sådana produkter.
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Figur: 1. CSCW-matris.(omarbetad, original Johansen,1988, s.44)

Ljungberg (1997) skriver att enligt den modellen så kan grupprograms teknik stödja
fyra slags samarbetssituationer och dessa är:

Samma tid, samma plats:
Deltagare på samma plats som använder system t.ex. elektronisk anslagstavla, för att
underlätta och effektivisera möten och samtal.

Samma tid, olika plats:
När deltagare sitter på olika platser och samarbetar genom t.ex. videokonferenser och
chatt.

Olika tid, olika plats:
Deltagare som arbetar på olika platser vid olika tider kan samarbeta och kommunicera
med varandra genom t.ex. e-post.

Olika tid, samma plats:
Deltagare som arbetar på samma plats men olika tider kan stödjas genom system som
t.ex. delade datorer, brevlådor.

Docherty och Whitaker (1992) menar att Johansens modell har den fördelen att
människor som inte har hört talas om CSCW förut, lätt kan greppa tid- och rumstanken
och hans kartläggning av produktkategorierna i modellen.

Olika

Samma

  Samma         Olika
Tid

Asynkron

Asynkron

PLATS

Synkron

Synkron
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Ljungberg (1994) skriver att stödet från CSCW-produkter betyder att samarbetet som
arbetssätt får nya dimensioner eftersom både befintliga sätt att samarbeta stöds och nya
sätt att samarbeta möjliggörs. Genom att stödja samarbete i både samma och olika
tid(er) och rum så styrs de två dimensionerna allt närmare varandra och
begränsningarna för dimensionerna i sig blir mindre. (Ljungberg, 1994)

4.2 Magna Cura

Ordet Magna Cura har sin härstamning från latin och med två olika betydelser ”stor
omsorg och omsorgsfullt”. Magna Cura är ett program som har skapats av Pulsen AB,
en rikstäckande IT- och datakonsult firma som har funnits sedan 1964 och med
huvudkontor i Borås. Enligt Pulsen AB är Magna Cura ett program där det i grunden
finns en bas med ärendehantering. Detta innebär

 ”allt från aktualisering till beslut, journalföring med hjälp av sökord,
stöd för dokumentation även för vård och omsorgspersonal,
blanketter och dokumentmallar, personalplanering samt
kalenderfunktion, orderbehandlingsmöjligheter och flexibel
statistik/listhantering. Tydliga menyer, hjälptexter och kodregister
direkt på skärmen lotsar användaren genom programmet och gör
Magna Cura lätt att både lära sig och använda.”

Programmet har skapats, enligt Pulsens hemsida, för äldre- och handikappomsorgens
samt individ- och familjeomsorgens specifika behov. Programmet är anpassat för
lagrummen: hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lag om stöd och service för
funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst och lagen om färdtjänst.

Magna Cura programmet som används i Trollhättans kommun är uppdelat i två delar:
en SoL-del och en HSL-del. SoL-delen innefattar Socialtjänstlagen, Lss och färdtjänst
och innehåller en ärendehantering där biståndshandläggare kan arbeta med olika
utredningar och beslut. Den innehåller även en avgiftsdel där folk arbetar med att se till
att vårdtagarna får rätt räkning på vårdavgifter de är skyldiga att betala. Det är även en
tjänstedel där man kan göra scheman för personalen och skriva ut tjänsteintyg och
dylikt. Trollhättans kommun började använda sig av dessa funktioner i Magna Cura
någon gång under 1994-95. (M. Eriksson, personlig kommunikation, 10 januari, 2003)

HSL-delen innefattar Hälso- och sjukvårdslagen. Med denna del arbetar sjuksköterskor,
sjukgymnaster och arbetsterapeuter främst med att föra omvårdnadsjournaler och en del
andra administrativa saker som delegationer, vätskelistor och även listor över
arbetstekniska hjälpmedel. Trollhättans kommun började använda sig av dessa
funktioner i Magna Cura någon gång under 1998-99. Denna del har implementerats i en
enhet i taget och i och med det är tiden som de har arbetat i systemet väldigt olika
beroende på arbetsplats. (M. Eriksson, personlig kommunikation, 10 januari, 2003)
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Figur: 2 Magna Cura (Pulsen AB, 2003)

Enligt Pulsen så anpassas programmet för varje enskild kommun och deras specifika
behov och fungerar bra både i mindre och större nätverk. Det ihop med
verksamhetsanpassningen gör att Magna Cura passar både för små och stora
kommuner.

Pulsen skriver att programmet är noggrant utvecklat i ett tätt samarbete med dem
yrkesgrupper som känner till användarnas behov. Enligt Pulsen så är Magna Cura ”helt
anpassat efter verksamhetens krav - inte tvärt om.” De poängterar vikten av att sätta
människan i fokus, att detta är möjligt genom arbetssättet som programmet uppmuntrar
till.
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Figur: 3 Huvudbild i Magna Cura (manual över HSL- delen i Magna Cura, 2003)

Pulsen skriver också att programmet är anpassat så att man får stöd till en mycket
strukturerad och tydlig dokumentation om man är sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast. Om samma personal uträttar arbeten från flera lagrum ger de arbets- och
omsorgsplaner som programmet erbjuder ett bra stöd. Delarna kan integreras eller
bibehållas var för sig.

Kraven på säkerhet och sekretess är mycket höga, här ges ett avancerat säkerhetssystem
och även möjligheter till att kryptering av informationen. Behörighet till systemet
utifrån vilken befattning, placering och elektronisk signatur ökar säkerheten ännu mera.
Magna Cura fungerar i PC-miljö och kan integreras med andra program och system, t
ex RSV, RFV och SCB för bl.a. automatisk uppdatering av befolkningsregister och
inkomstuppgifter.

4.3 MOA-E modellen

I detta arbete har vi använt oss av en utvärderingsmodell vid namn MOA-E, vilket är en
förkortning av Människa – Organisation – ADB-system – Utvärdering. Skapare av
denna modell är Kerstin Grundén som är verksam vid Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla (HTU). Grundén har bakgrund som sociolog och har medverkat i
ett antal olika projekt som har handlat om att försöka utveckla ett människoorienterat
perspektiv och synsätt vid systemutveckling. Hennes avhandling Människa –
Organisation – ADB-system (MOA-modellen) har legat till grund för
utvärderingsmodellen MOA-E. (Grundén, 1992)
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Enligt Grundén (2001) så är MOA-E modellen en utvärderingsmodell som fokuserar
speciellt på organisatoriska och sociala aspekter som är viktiga aspekter att tänka på vid
varje införande av ADB-system i organisationer. För att ge exempel på
utvärderingsstudier som använt sig av MOA-E modellen kan bland annat nämnas ”En
utvärdering om användningen av videokonferenser vid vårdplaneringar” som Grundén
själv utfört år 2001 och som tittar på användningen av videokonferens som en
ersättning för telefonkontakt eller personliga möten vid vårdplaneringar. En annan
utvärdering som gjorts är ”Digital bildöverföring i hemsjukvården - vilka konsekvenser
kan det få?” Som är ett examensarbete i systemvetenskap utförd år 2002 vid högskolan
Trollhättan/Uddevalla, skriven av författarna Halvordsson och Bäckström.

Enligt Grundén (2001) så är MOA-E modellen en teoretisk referensram för utvärdering.
Grundén skriver att modellen är en generell referensram som kan användas för att
identifiera och utvärdera ett antal viktiga aspekter av CSCW-system. Sådana aspekter
är personalens arbetssituation, servicen till vårdtagarna och förändringen av
arbetsprocessen. Det är de interaktiva relationerna mellan designen av teknologin och
organisationen som framhålls i modellen nedan (figur 2). Vi har i denna utvärdering
valt de tre nedersta aspekterna i modellen och tänker försöka fokusera på sambandet
dem emellan.

Figur: 4, MOA-E modellen (Grunden, 2001, s.2)

MOA-E modellen skulle kunna användas för att jämföra olika kombinationer av
teknologi och organisation enligt Grundén (2001). När ny teknologi börjar användas
bör konsekvenserna av den aktuella arbetssituationen jämföras med konsekvenserna av
tidigare arbetssituation. Det finns ömsesidiga beroenden mellan arbetsprocessen,
arbetssituationen för personalen och av kvalitén på den producerade servicen till

Ideér om
samordning
och kontroll

Design av teknologi och
organisation

Fokus ligger på kvalitet- och effektivitets aspekterna:

Arbetssituation Arbetsprocess Kvalité på
servicen till
vårdtagarna
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vårdtagaren som är komplicerade. Det är dessa tre perspektiv som utgör betydelsefulla
grundaspekter i en organisation och ska fungera var och en för sig, men också
samverka. Enligt Grundén (2001) så bidrar detta till hur kvalitet och effektivitet i
modellen blir, som i sin tur är beroende av valet av teknologi och dess design. Det är
idéerna om samarbete som i sin tur är avgörande för just detta val. Enligt Grundén
(2001) så är det viktigt att ha en tillfredsställande arbetssituation för personalen om
servicen som man producerar i arbetsprocessen skall hålla en hög kvalitet och vara
effektiv.

En utvärderingsstudie kan fokusera på olika delar av MOA-E modellen. Traditionellt
sett så är kraven på analys och utvärdering en diskret aktivitet i design. Inom CSCW
området ses det i stället som införstådda inflätade processer. Ett sätt skulle kunna vara
att öka betydelsen av “ organisatoriska och sociala faktorer ” i designen. Grundén
(2001) hänvisar till en annan författare Thomas (1996) som skriver att genom att
försöka få in analys och utvärdering som en naturlig del av designprocessen så kan
utvärderingar lämpligen ta plats inom åtskilliga områden. Enligt Grundén (2001) kan
MOA-E modellen användas i processorienterade studier, vilket vanligtvis utvärderingar
av IT-system brukar betraktas som.

Arbetsprocessen kan studeras både före och efter implementeringen och användningen
av ny teknologi för att kunna undersöka förändringar i kvalitets- och
effektivitetsaspekter av arbetsprocessen. Både implementeringen och användningen av
CSCW-system kan leda till förändringar av användningen eller slutanvändningen.
MOA-E modellen kan användas vid olika tidpunkter för att vinna en djupare förståelse
av processen. MOA-E modellen skulle kunna användas både som en forskningsmodell
och som en utvärderings modell i design- och implementeringsprocessen.

4.3.1 ARBETSSITUATION

Det kan enligt Grundén (1992) finnas ett flertal saker i arbetssituationen som kan
påverkas när man implementerar ett ADB-system i organisationen. Hon skriver att det
inte enbart är den fysiska miljön som blir förändrad, utan att då man inför ett ADB-
system, så förändras den psykosociala miljön och även den organisatoriska miljön.

Det finns många faktorer i arbetslivet som kan inverka hämmande på den mänskliga
utvecklingsförmågan som t.ex. monotoni, rutinisering, formalisering och lågt
självbestämmande. Har man små möjligheter till påverkan i arbetet kan detta medföra
en tillbakabildning av intellektuella förmågor. Enligt Grundén (1992) så har bristande
kunskaper om detta förhållande lett till att åtskilliga utvecklade ADB-system har
präglats av ovannämnda faktorer.

”En sådan arbetssituation kan leda till att individens psykiska
försvarsmekanismer träder i kraft för att försöka upprätthålla en
balans med arbetsmiljön.” (s.166)

Grundén (1992) skriver att när det gäller utformningen av arbetssituationen så har varje
individ sina egna personliga tolkningar av denna. Den grupp som personen tillhör på
arbetet har troligtvis utvecklat vissa riktlinjer för vad en god arbetssituation
kännetecknar och vad man bör sträva efter i arbetet. Det är således individens
anpassning och anspråksnivå, som till största delen är avgörande för hur individen
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upplever sin arbetssituation. Grundén (1992) refererar till Gardell (1986) som menar att
en

”kvantitativ överbelastning i form av t.ex. tidspress, kan vara lika
skadligt som en kvalitativ underbelastning d.v.s. ett ensidigt och snävt
arbetsinnehåll med ringa krav på kreativitet, problemlösning eller
socialt samspel”.(s.170)

Grundén (2001) refererar i sin artikel till Smith (1998) som hävdar att om man
använder sig utav “system balance” i arbets- och organisations design kan det bidra till
en holistisk lösning med minskad stress och ökad hälsa. Enligt Grundén (2001) så
skulle en otillfredsställande arbetssituation för personalen kunna påverka kvalitets- och
effektivitetsaspekterna av den producerade servicen negativt. En tillfredsställande
arbetssituation skulle kunna ha motsatt effekt.

4.3.2 ARBETSPROCESS

Arbetsprocessen är det flöde av arbetsuppgifter som utförs i T.ex. ett
journalhanteringssystem. Detta skulle kunna förtydligas med att i arbetssituationen, så
är det hur individen upplever sina arbetsuppgifter som styr, medan arbetsprocessen mer
är ett förtydligande av hur individens arbetsuppgifter rent praktiskt utförs och består av.
(K. Grundén, personlig kommunikation, 16 januari, 2003)

Språket vi har är en social produkt som är föränderlig, dynamisk och något som
ständigt utvecklas. Med orden kan vi ge uttryck åt tankar, känslor och idéer. Språket i
datorerna måste vara entydigt och formaliserat, vilket ger det en statisk karaktär. När
man datoriserar arbetsuppgifterna tar man bort den kreativa karaktären med arbetet och
yrkeskunskaperna som istället programmeras in i datorn och förblir statiska. Detta kan
leda till att betydelsefulla kunskaper om arbetsprocessen försvinner. (Grundén, 1992)

Grundén (2001) skriver att för att på bästa sätt kunna stödja ett organisationsarbete, så
är det viktigt att organisation och teknologi stämmer överens med varandra. Hon
skriver vidare att det också är viktigt med adekvata arbetsrutiner vid användning av
teknologi.

4.3.3 KVALITÉN PÅ SERVICEN TILL VÅRDTAGARNA

Grundén (2001) skriver att betydande kvalitets- och effektivitetsaspekter skulle t.ex.
kunna vara kommunikations, informations, dokumentations, och beslutsskapande
aspekter. Enligt Grundén (1992) så är det extra känsligt att datorisera inom
servicesektorn eftersom mänskliga kvalitéer och värden i stor utsträckning kan
påverkas. Det är relationen mellan anställd och vårdtagare som kan påverkas. En faktor
kan vara att arbetsfördelningen mellan dator och människa förändras.

Detta kvalitetsperspektiv är ett mer utifrån perspektiv som till största delen koncentrerar
sig på hur vårdtagarna upplever att kvalitén är på den service de erhåller. Grundén
(1992) skriver att det är viktigt att försöka belysa vilka effekter en datorisering kan ha
för medborgarna.
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4.4 Journaler

Ordet journal är latin och har använts sedan 1600-talet. Journal kommer av latinets
diurnalis som betyder daglig. I fackspråk har ordet använts om en liggare innehållande
anteckningar vilka görs dag för dag, på grund av lag, påbud eller allmänt vedertaget
bruk. (SOU 1984:73, s.34)

Enligt Björvell (2001) så är vikten av kvalitet inom sjukvården något som man länge
talat om. Kvalitet och kvalitetssäkring har om möjligt blivit ännu viktigare genom den
allt vanligare och starkt ökande privatiseringen och kommersialiseringen av sjukvården.
Hon hävdar att om man fokuserar på ekonomin så förekommer det en risk för
försämrad kvalitet som en följd av att omvårdnaden ges mindre utrymme. Vid
kvalitetssäkring av omvårdnaden måste den utvärderas och för att detta skall vara
möjligt så måste omvårdnadsprocessen vara väl dokumenterad. En noggrann
dokumentation i patientjournalen är en förutsättning för att kunna kvalitetssäkra
omvårdnaden (Spri 1996).

Enligt Spri (1996) har införandet av datorstöd i kombination med utbildningar i
omvårdnadsdokumentation bidragit till att en förändring av arbetsrutinerna har kunnat
sker vilket har medverkat till en ökad målmedvetenhet i vårdarbetet. I samma rapport
lyfter de även fram hur viktig dokumentationen är för att få till en bättre helhetssyn av
patienten. Detta genom att patientens medicinska- och omvårdnadsbehov lyfts fram. En
väl dokumenterad patientjournal ger även förutsättningar för god kommunikation
mellan de berörda grupperna som deltar i omvårdnaden av patienten.

Enligt Spri (1996) så finns det både nationellt och internationellt sett, ett enormt behov
av enhetlighet för vad den grundläggande omvårdnadsinformationen i patientjournalen
ska innehålla. VIPS tillkom under 1991 och är en modell med sökord för att i
patientjournalen kunna dokumentera vårdprocessens olika faser på ett strukturerat sätt. I
en FoU- rapport (Ehnfors, Ehrenberg, Thorell-Ekstrand, 1998) står det att, med allt
sjukare patienter och med en allt mer avancerad vård och behandling av dessa patienter,
så ökar kraven på säkerhet i kommunikationen vilken kan underlättas genom en bättre
och tydligare dokumentation.

I en rapport angående patientjournaler med datorstöd (Spri, 1995) så utvecklades de
första datorjournalsystemen redan i början på 70-talet. Dessa system spreds sällan
utanför de vårdenheter där de utvecklades och var lite av experimentsystem. Enligt
Stegberg (1996) så är ett av syftena med datajournalen att arbetet med och kring
journalen skall kunna rationaliseras. Man ska genom sökning och statistik kunna öka
tillgängligheten till journalens innehåll.

Dagens journal har enligt Stegberg (1996) två olika syften. Journalen är för det första
till för att kunna dokumentera patientens problem och händelser som skett. Detta har
förbättrats genom åren och då främst genom att man har börjat använda sig av
elektroniska journaler när man dokumenterar. Ett andra syfte som Stegberg (1996)
nämner är det att datajournalen är ett dokument som vid patientproblem är tänkt att
kunna användas vid kommunikation med andra instanser. Detta ger en ökad flexibilitet
och tillfälle till större överskådlighet av den elektroniska patientjournalen.
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Kommunikationssyftet har enligt Stegberg (1996) förblivit bortglömt med dagens
datajournalsystem medan däremot dokumentationssyftet har förstärkts. Journalens roll,
som ett kommunikationshjälpmedel, har begränsats och den främsta anledningen till
detta är rådande lagstiftning. Stegberg (1996) hävdar att det är begränsningar i
sekretesslagen som är orsaken till detta. Han påstår att begränsningarnas syfte var att
skydda den personliga integriteten, men att det resulterat i försämrade möjligheter till
att sprida och dela kunskap.

4.4.1 LAGAR

I de inledande bestämmelserna i patientjournallagen (SFS 1985:562) kan man läsa sig
till att så fort vård bedrivs av patienter inom hälso- och sjukvården, så måste man föra
patientjournal (1§). Det står även under samma paragraf att man inte får använda sig av
en och samma journal för fler patienter, utan att man måste ha en journal för varje
enskild patient. Enligt 3§ i samma lag behandlas vad en journal ska innehålla, hur den
skall utformas och även en del om hanteringen av journaler. Det står att

” En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en
god och säker vård av patienten. Uppgifterna skall föras in i
journalen så snart det kan ske.”(s.1293)

En patientjournal skall om uppgifter finns alltid innehålla vissa kriterier, dessa kriterier
specificeras i patientjournallagen (SFS 1985:562) under 3 § och lyder enligt följande:

1. Identitetsuppgifter om patienten.
2. Relevanta bakgrunds uppgifter beträffande vården.
3. Uppgifter om ställd diagnos och motivet till mer angelägna åtgärder.
4. Relevant information om vidtagna och planerade åtgärder.

I denna 3 § i samma lag som ovanstående betonas vikten av att det tydligt måste framgå
vem som har gjort en specifik anteckning och vid vilket tillfälle denna anteckning
gjordes. Det står även att den som gjorde anteckningen, också måste signera den om
inga särskilda hinder föreligger för signering.

I patientjournallagen 7§ (SFS 1985:562) står det att
” Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att obehöriga
inte får tillgång till den. Om en journalhandling eller en avskrift eller
kopia av handlingen har lämnats ut till någon, skall det antecknas i
patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian
och när denna har lämnats ut.”(s.1294)

I samma lag fast i 9§ betonas vikten av att den som är skyldig att föra journal ansvarar
för sina anteckningar i patientjournalen. Vem som har rätt att ta del av
journalhandlingar finns bestämt i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. I
sekretesslagen (SFS 1980:100) 1kap. 1§ innehåller föreskrifter om tystnadsplikt inom
den allmänna verksamheten och om förbud att lämna ut offentliga handlingar. Dessa
föreskrifter syftar på förbud mot att röja uppgift, oavsett om det sker muntligt eller
genom att allmän handling lämnas ut. I (SFS 1998:205) Lagen om ändring i
sekretesslagen (1980:100) 7kap. 16§ så kan man läsa sig till att
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” Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett
utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med
personuppgiftslagen (1998:204).”(s.475)

Personuppgiftslagen är till för att skydda vår integritet så att den inte kränks genom hur
våra personuppgifter behandlas (SFS 1998:204, 1§). Enligt sekretesslagen (SFS
1980:100) 1kap. 5§ så utgör inte sekretessen något hinder mot utlämnande av uppgifter
i de fall som ”…det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna
fullgöra sin verksamhet.”(s.252) Denna lagtext blir lite emotsägelsefull i förhållande
till vad vi tidigare nämnt att Stegberg (1996) påstått om vad som begränsar
kommunikationsmöjligheterna då man använder sig av elektroniska journaler. Att det
just är rådande lagstiftning som är problemet.

4.4.2 VIPS

En av omvårdnadsdokumentationens viktigaste funktion enligt FoU-rapporten (Ehnfors
et al. 1998) är att den för vårdpersonalen ska vara ett arbetsunderlag i det direkta
vårdarbetet. Enligt samma rapport har journalen ett juridiskt värde och förväntas kunna
användas till olika typer av uppföljningar inom vården, där de beslut som tagits skall
finnas beskrivna, av vem, vilka åtgärder som vidtagits och vilka följder som beslutet
resulterat i. Sedan början av 1990-talet använder man VIPS-modellen vid journalföring.
Den används runt om i Sverige inom olika områden bl.a. primärvård, gruppboende,
psykiatri, somatiska avdelningar på sjukhus, intensivvården och hjärtlungsjukvården.
Den kan användas på lite olika sätt avhängig av vilken typ av vård som avses. (Ehnfors
et al. 1998)

I en bok av Björvell (2001) kan man läsa sig till att VIPS-modellen har sökord för varje
enskild del i omvårdnadsprocessen. VIPS är en förkortning av fyra grundpelare i
omvårdnaden, dessa består av Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. I en
FoU-rapport (Ehnfors et al.1998) skriver dem att VIPS-modellen ger en början till en
struktur för kommunikation om vad omvårdnadsjournalen ska innehålla. Här nedan kan
man se huvud sökorden och sedan finns det undernivåer under varje sökord.

Figur: 5, VIPS-modellen. (Björvell, 2001,VIPS- foldern)
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Det står i FoU-rapporten (Ehnfors et al. 1998) att denna dokumentationsmodell
erbjuder ett språk som är så pass neutralt att det kan användas nästan oberoende av
vilken teoretisk grund man har för sitt vårdarbete. Dokumentationsmodellens sökord
kan vara till stor hjälp vid struktureringen av omvårdnadsprocessen. Det att
strukturering ses som en nödvändig del av analysarbetet är det som gör att denna
modell skiljer sig från traditionell användning av omvårdnadsprocessen.

IT-kommissionen skriver i sin rapport (SOU 2002:25) att det är viktigt att datan har ett
format som gör begriplig för alla, inte bara för dem som skapat den. Det handlar om hur
viktigt det är med ordens betydelse. Kopplat till patientjournaler så det viktigt att det
inte uppstår några missförstånd om vad som menas, hur viktigt det därför är vad gäller
begreppen och terminologin som används.

5. RESULTAT

I resultat delen har vi valt att presentera materialet av den kvalitativa undersökningen
utifrån de ämnesområden som vi har använt oss av i intervjumallen. Vi har valt att dela
in resultatet utifrån MOA-E modellens perspektiv, arbetssituation, arbetsprocess och
kvalité, vi har även lagt till ett ämnesområde utöver MOA-E modellens, som vi kallar
framtid, där vi presenterar respondenternas synpunkter och önskemål inför framtiden
vad gäller arbetet med Magna Cura. Detta har vi gjort för att göra resultatet så
överskådligt som möjligt för läsaren.

Efter att vi hade intervjuat de två första respondenterna så märkte vi att respondenterna
tyckte att vissa frågor lät likadant. Därför fick vi ta bort och formulera om vissa frågor.
Det var även två av respondenterna som inte var med vid själva implementeringen utan
som börjat sin anställning långt efter att systemet införts.

5.1 Arbetssituation

5.1.1 ERFARENHETER

Intervjurespondenternas yrkeserfarenheter sträcker sig över en tidsaxel från 5 år för
respondent A till 34 år för respondent E som är den som varit yrkesverksam längst utav
alla respondenter. Vad gäller tiden man varit verksam på nuvarande arbetsplats, så är
det inte riktigt lika stora skillnader. Den tidsaxeln sträcker sig från ca.1/2 år till ca.5 år
som längst med anledning av att en del enheter inte har funnits i sin nuvarande form
längre än 3-5 år.

Tidigare datorerfarenheter bland respondenterna är tämligen olika. Det är 5 av 7
respondenter som har dator hemma och som de mest använder till att skicka e-post,
betala räkningar med eller som ren skrivmaskin. Vid en uppskattning av tiden de lägger
ner på att sitta framför datorn hemma, så varierar det från att som mest vara 1 timme
om dagen till att vara en stund i slutet på varje månad.

Respondenterna uppger att de sitter betydligt mer framför datorn på arbetet. Och de tror
att en anledning till att de inte sitter så mycket framför datorn hemma kan bero på att de
sitter så mycket på arbetet. Respondenterna uppskattar att tiden som de lägger ned på
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att sitta framför datorn på arbetet rör sig omkring 2-4 timmar om dagen.
Respondenterna A och B tycker det är svårt att uppskatta tiden, men respondent A säger
att ”det är ju min huvudsyssla, det är ju vårat redskap, kommunikationen oss emellan”.
Respondent B säger också att ”all dokumentation sker ju på datorn”.

Alla respondenter har någon gång arbetat med pappersjournaler. Respondent A har
endast arbetat med pappersjournaler när hon gjorde sin praktik under
sjuksköterskeutbildningen och ca.1/2 år under införandet av Magna Cura.
Respondenterna B, D och E har övervägande arbetat med pappersjournaler under sin
yrkesverksamma tid. Respondent B tycker att det i pappersjournalen är lätt att bläddra
fram det man behöver veta om en patient, medan respondent C anser att de är svårtydda
och att det tar tid att bläddra igenom alla papper. Respondent D menar att ”…vanans
makt är stor, man vet vad man har, men inte vad man får” och respondent D säger även
att det är pappersjournalen som de blir tvungna att använda om inte kommunikationen
fungerar som det ska, så att man inte kan dokumentera elektroniskt t.ex. vid
strömavbrott. Respondent F och G har inte skrivit så mycket i pappersjournal utan har
mest arbetat med diktafon, som sedan en sekreterare skrivit ut. Respondent E tycker att
överskådligheten i pappersjournalen är bra, just det att man kan se hela journalen på en
gång.

Det är endast respondent A som tidigare varit i kontakt med något annat system än
Magna Cura. Det system som det då rörde sig om var Profdoc och respondent A
upplevde det som sämre än Magna Cura därför att: ”…de dokumenterar ju inte efter
VIPS, utan de har ju mer en daganteckning. Det finns ingen utvärdering, uppföljning
på åtgärderna utan det är liksom bara problemet rent konkret.”

5.1.2 UTBILDNING

Angående respondenternas datorkunskaper, så är det endast tre av dem som på eget
initiativ har gått någon form av datakurs. De anser att det har påverkat deras
arbetssituation gällande arbetet framför datorn, att de kanske bidragit till att de haft ett
annat förhållningssätt till datorn som redskap.

Respondent C poängterar vikten av kompetensutvecklingen för att höja arbetsmiljön.
”Det märks väldigt väl att alla mår bra utav det, att man vidareutvecklar sig, att man
vet lite mer, det är jätteviktigt”. Utbildningen i Magna Cura har varit lite olika för en
del respondenter. Respondent B upplevde att hon fick lära sig det mesta själv innan hon
fick gå en liten datautbildning uppe på kommunhuset som var 3-4 timmar lång. Hon
säger att den utbildningen fick hon när hon hade arbetat 2-3 månader och då kunde hon
redan det mesta, som hon då försökt hämta från sina arbetskamrater om hur man bar sig
åt. De respondenter som var med vid implementeringen av Magna Cura fick välja vad
de ville gå på för kurser. Det erbjöds enligt respondent C en basutbildning i ren
datahantering, en säkerhetsutbildning och sedan den i Magna Cura och som bestod av
några utbildningstillfällen. Alla utbildningar skedde i en datasal uppe på kommunhuset
i Trollhättan.

Det har även varit lite uppföljning då systemansvarige kommit ut efteråt till
arbetsplatserna och kikat lite för att höra om de hade några bekymmer eller problem.
Respondenterna upplever att de haft bra support, att det bara har varit att ringa, däremot
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nämner flera av respondenterna att en uppföljning när man har arbetat med systemet en
längre tid hade varit bra. De säger att det kanske inte är förrän nu som man är mottaglig
för de små knepen som finns och som skulle kunna underlätta för en. Att det i början
när man sitter och ska lära sig ett nytt system och skaffa sig nya arbetsrutiner inte går
att ta in all kunskap som man översköljs av, utan att det måste gå en tid så att man får
smälta alla nya intryck och bli varm i kläderna. Respondent G säger att:

”Jag gör på ett sätt som underlättar för mig när jag ska göra
någonting. Någon annan gör på något annat sätt. Så att för stunden
kanske det var tillräckligt fast samtidigt hade man kanske behövt
återkomma med utbildning så att man fick de här lite extra de här
andra sakerna runt omkring”.

Respondent A säger att hon tror att en VIPS-kurs är det som det finns störst behov av
ute bland kollegerna. Hon upplever att det är ”…många som inte har arbetat med VIPS,
det tror jag är det största problemet, att de inte kan dokumentera enligt VIPS, och då
spelar det ingen roll om det är datorn eller på papper…”.

När det gäller att få ny information om eventuella uppdateringar så tycker de flesta av
respondenterna att det fungerar bra idag. Respondent D säger att informationen dels kommer
genom deras chefer och även att den IT-ansvarige har skickat ut e-post till alla sjuksköterskor
i kommunen, och så kan man ju använda sig utav mun-till-mun metoden. Respondent B säger
att hon hellre skulle vilja gå till kommunhuset och få informationen på ett lugnt ställe där det
inte finns risk för att bli störd.

5.1.3 ARBETSKARAKTÄR

Man skulle överlag kunna sammanfatta respondenternas syn på sin arbetssituation med
ett ord ”positivt”. Men självklart är det enligt respondent A väldigt olika, olika dagar
beroende på belastningen och vad som händer med vårdtagarna. Respondent A
förtydligar det så här:

”det kan ju vara jättestressigt vissa dagar, man känner att man
stressar sig på nåt sätt och sen vissa dagar så känner man att man
har jobbat i sitt eget tempo, att man hinner med och man hinner tänka
efter, reflektera över vad man har gjort. Och just att man alltid har
det här hängande över sig att man ska dokumentera innan man går
hem …Har jag inte skrivit det så har jag inte gjort det”.

Respondent C säger att arbetssituationen också är väldigt avhängigt av vilka boende
man för tillfället har. Hur mycket som man måste planera för varje dag. Respondent C
säger att:

”Det har varit stora besparingar ganska nyss, den har dragit ner på
personal, framför allt på undersköterskor har dragits ner på, för
våran del har det varit brist på sjuksköterskor, så vi har ändrat i
organisationen sen vi öppnade 98 från att ha varit en del i vårdlaget,
vi har varit många sjuksköterskor, till att vara konsultsjuksköterskor
mer eller mindre. Där vi inte kan ingå i vårdlaget längre. Arbetet går
till de rena sjuksköterskeuppgifterna.”

Det är även mycket telefonkontakt med olika vårdgivare och i kontakten med anhöriga,
här läggs det mycket tid, för det är en viktig del av arbetet.
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Respondenterna beskriver sin arbetsmiljö som god trots att som respondent A uttrycker
det:

”Det finns liksom ingen klar gräns … vad är min arbetsuppgift, vad
är mitt ansvar, så jag vet vad jag ska göra och inte göra. Och det är
väldigt jobbigt … det kan va väldigt stimmigt på expeditionen, mycket
folk som springer in och ut och avbryter en, och pratar i mun,
telefonerna ringer så att på så sätt är arbetssituationen jobbig, att
man blir trött när man ska försöka koncentrera sig och
dokumentera”.

Respondent B säger att som sjuksköterska inom hemsjukvården så är det en hel del
ensamarbete och att det påverkar arbetsmiljön enormt att man som respondent B säger
” man har liksom ingen och ”bolla” sina funderingar med” vilket respondent B menar
kan vara frustrerande när man sitter och ska dokumentera. Respondent D säger att det
är viktigt att de hjälpmedel som finns till deras hjälp, så som t.ex. datorn,

”verkligen fungerar när man behöver dem … vi har ju blivit färre
sjuksköterskor vilket gör att det blir mera uppgifter och ansvar som vi
har och det gör ju då att stressen …att man ibland blir irriterad,
kortare stubin”.

Respondent G instämmer och säger att ”Har man då stressigt också …det påverkar ju
också … till exempel är ju dokumentation en sån grej som ofta kan bli lidande att man
kanske inte prioriterar det”. Alla respondenter upplevde att implementeringen
medförde en ökad arbetsbelastning i början. Respondent G säger att ”…sedan tror jag
man har vunnit på det rent tidsmässigt för att det går snabbare …man får med hela
arbetsprocessen så som man arbetar …det blir en bättre journalskrivning i och med
detta”. Respondent A känner det som att många undersköterskor upplever att de aldrig
är med i vården längre:

”de som har jobbat i vården i många år som har sett att
sjuksköterskan har varit, kanske inte en del i vårdlaget, men varit
närmare vårdtagarna och det är vi ju inte nu, vi är långt borta”.

Respondenterna B, D, E och F anser att det tar längre tid med elektroniska journaler än
att skriva för hand. Respondent E säger att ”jag tror att jag ägnar mer tid åt datorn här
än vad jag skrev i pappersjournalen eller höll på med pappersjournalen”.

Arbetet för respondenterna har förändrats det är de överens om allihop. Respondent B
säger att ”tidigare har jag ju jobba mer som i vårdlag, man jobbade mer med
patienterna … då ser man ju problemen på ett annat sätt”. Respondenterna säger att de
har fått högre krav på sig vad gäller dokumentationen och att de dokumenterar mer än
vad de gjorde innan. Respondent C säger att just dokumentationen under åtgärderna:

”tror jag det hamnar mer text idag som man kanske hade velat gjort
tidigare men inte hade vetskapen om, saker som man hade med sig i
huvudet att egentligen borde det här stå nånstans men hade inget
naturligt ställe att sätta det på, det får jag med nu”.

5.1.4 SYSTEMANVÄNDNING

Antalet datorer som fanns i början när Magna Cura implementerades upplevdes av de
flesta respondenter som ett problem, att de kunde vara 3 stycken som skulle dela på 1
dator. Respondent A säger att man fick försöka hålla allt i huvudet tills det blev en ledig
dator, så man kunde dokumentera vad man gjort, ”å rätt som det var så var klockan 4
och då skulle man va hemma”. Respondent C säger att ”det var framför allt i
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mellantiden när vi fortfarande var ganska mycket sjuksköterskor …nu när man är själv
så är det ingen fara …nu använder man datorn när man vill ha den”. Hon säger vidare
att det största problemet i och med införandet och användandet av Magna Cura är:

”att undersköterskorna har tappat kontakten med journalerna …de
kommer inte åt journalerna längre …så undersköterskorna missar en
hel del information om inte rapporteringen fungerar. Så vi har fått ta
tillbaka rapporterings tid, som vi gjort oss av med …i och med att vi
blev färre blev det svårt med rapporteringen”.

Det finns enligt respondenterna A och C stor potential med Magna Cura. Och
respondent A anser att programmet erbjuder väldiga möjligheter. Respondent C
upplever Magna Cura som positivare än hon från början hade trott, att hon ser fler
användningsområden för programmet nu än vad hon hade förväntat sig att det skulle
kunna ge. Samtidigt så tillägger respondent C att ”som det är nu så finns det vissa saker
i systemet som inte är bra …vissa saker ser man inte enkelt och det skulle behövas”.
Respondent D och G vet inte riktigt om de hade några förväntningar över huvud taget.
Däremot fortsätter respondent G med att:

” vissa här, några som direkt kom ifrån primärvården som har annat
datasystem och de vet jag de tyckte ju inte om Magna Cura därför att
man såg inte helheten när man skrev. Då var man tvungen gå upp och
förhandsgranska för att kunna se i och med att man söker”.

Endast en av respondenterna tyckte att det gick lätt att lära sig programmet. De trodde att det
var väldigt individuellt och att hur lätt man hade för att lära sig programmet till stor del var
beroende på hur pass mycket datorkunskaper man hade innan. Respondent E och G sa att de
upplever att det finns massa bra knep som de inte kan, men som respondent E uttryckte det
”…jag vet nog inte riktigt vad jag saknar”. Respondent D säger att visst går det att klara av
men lätt vet jag inte om jag tycker det är. Respondent F tycker att det är ”…så mycket
klickande hit och dit...”. Vissa av sökfunktionerna undrade respondent A över ”…att ska det
verkligen va så här … det är jobbigt att avsluta …jag måste avsluta den, varför gör inte
datorn det åt mig när det finns ett slutdatum satt”.

Respondent F tillägger att ”Å andra sidan blir ju dokumentationen bättre”. Hon säger vidare
att hon kan tycka att det tar en massa tid från vårdtagarna och att ”Ja är ju här för
patienten”. Respondent C säger vidare att arbetet blivit mer statiskt sedan de började jobba
med Magna Cura, att ”förr kunde man ta med sig cardex och gå ut på våningsplanet och det
kan jag inte göra nu för datorn är där den står”.

Respondenterna upplever alla att de får den hjälp de behöver. Respondenterna B, D och E
upplever att det endast är på kvällar och helger när IT-avdelningen är obemannad och ifall det
inte finns någon van personal närvarande, att det då kan vara svårt om man får problem. Alla
respondenter vet att det finns en pappersmanual på varje expedition att tillgå vid problem,
men det är ingen utav respondenterna som brukar använda sig av den. Två av respondenterna
vet inte om det finns någon hjälpfunktion i Magna Cura och de av respondenterna som
känner till att det finns en sådan funktion har inte nyttjat den eller som respondent D
uttrycker det ”Jag ju sett att det finns, hjälp står det ju men jag vet inte hur jag ska använda
den i så fall och om den verkligen hjälper mig”. Det är ingen av respondenterna som känner
till huruvida det finns någon on-line manual.
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5.1.5 SÖKORD

De av respondenterna som är sjuksköterskor använder sig av dokumentationssystemet
VIPS i Magna Cura och de anser allihop att det är ett bra system som ger hjälp med det
grundläggande. Respondent A säger att systemet ger hjälp med vilka olika åtgärder man
kan ta till. Hon säger vidare att ”…det är enkelt att följa det, det hjälper oss att tänka
på nåt sätt, det är ett redskap som vi behöver”. Respondent B uttrycker det på följande
sätt ”...det är väldigt lättöverskådligt VIPS trädet det finns ju inget och haka upp sig på
direkt”. Enligt respondent C, så skulle det ha varit en utbildning i VIPS-systemet under
våren 2003, men att den dragits in p.g.a. besparingar. Hon säger annars att VIPS ger
dem möjligheten att göra en grundlig dokumentation.

Respondent E säger att hon använt sig av VIPS-systemet även vid arbetet med
pappersjournaler och att ”Det var väldigt bra när det kom. Alla hade nog försökt göra
någonting liknande, men nu fick vi ett bra system”. De respondenter som jobbar som
sjukgymnaster eller arbetsterapeuter däremot använder sig inte utav VIPS-systemet när
de dokumenterar utan de har som respondent F uttrycker det ”...vi har själva fått vara
med och påverka” vilka sökord de skulle använda sig av. Detta gjordes innan
implementeringen av Magna Cura, vilket också var en av anledningarna till att
implementeringen skedde senare på deras enhet. Respondent G säger att ”vi har också
satt upp de sökorden som gäller för oss … det är ju vår samordnare som har suttit med
detta”. Hon förklarar att samordnaren hade tittat på något annat system och att deras
fackförbund även hade kommit ut med förslag på sökord och utifrån detta, så fick de
vara med och påverka och ta ut vilka ord som passade dem. Alla respondenter som är
sjuksköterskor har någon gång gått en dokumentationskurs där det ingått att lära sig om
VIPS-systemet.

Respondent B påpekar igen vikten av att veta var man skall skriva, under vilket sökord,
och vad man skall söka på när man t.ex. vill söka på smärta, ”smärtan man kan ju även
skriva under cirkulation, om det är smärta som kommer i eller härrör från hjärtat eller
ifrån nått ben som det är någon blodpropp i”  vid dessa tillfällen, så upplevs det
problematiskt att det kan skrivas på olika ställen och som respondent B vill, att man ska
kunna söka på ett specifikt ord.

5.1.6 SVARSTID

Svarstiden i systemet upplevs av de flesta respondenter som trög eller som respondent
A uttrycker det ”Katastrofalt dålig den är jätte seg”. Respondent B säger att om hon
vet vad det är hon vill ha tag på i systemet och söker på det direkt, så kan det ändå ta
upp till 10 minuter innan hon har fått ut det på papper. Respondent C upplever just
tiden som en nackdel med systemet och då främst när det handlar om vårdtagare med
en stor journal ”då tar det otroligt lång tid innan man får fram någonting och likadant
när man söker på sökorden så tar det väldigt mycket tid”. Även de tillfällen då hon vill
gå in och se:
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”vad som har hänt sen jag sist var i tjänst och ska ha fram listan på
vårdtagarna det tar rejält med tid det är så man helst skulle sätta den
på å söka innan man går på rapporten när man kommer tillbaka så är
det framme, sen tar det ju lite tid innan man få upp var o en”.

Respondent D upplever att det oftast går ganska snabbt och bra. Respondent E säger att
det nog inte tar så lång tid egentligen, men att vissa gånger så känns det som att det gör
det. Speciellt om man behöver gå in och titta på många patienter ”...det vore väldigt bra
om det gick fortare”. Respondenterna F och G upplever att det går relativt bra om man
söker efter en person eller om man går in i befolkningsregistret och söker, då går det
också relativt snabbt. De upplever däremot att det tar väldigt lång tid när de ska skriva
ut listor på bl.a. arbetstekniska hjälpmedel som innebär att de måste söka i både
sjuksköterskornas, arbetsterapeuternas och sjukgymnasternas journaler samtidigt. Det
kan då enligt respondent F ”…nog ta en kvart”. Respondent G säger att hon inte vet
varför det tar sådan tid, om det är det att den måste gå igenom så mycket eller vad det
beror på.

Det är ingen av respondenterna som tror att användningen av Magna Cura påverkas av
svarstiden förutom som respondent B säger att ”…har man gott om tid och inte är
stressad, då kan man ju ta sig den tiden och sitta där och leta och söka, men annars
hoppar man ju över det”. Respondent A säger att det är mer psykologiskt jobbigt att
sitta där och vänta, att man ibland undrar ” …vad väntar vi på liksom”. Alla
respondenter är medvetna om att det är olika beroende på dag och hur många som är
inloggade och använder systemet samtidigt. Respondent D säger att de har blivit
tillsagda att de måste komma ihåg att logga ur sig ur systemet när de går hem och att
det slarvas en del med det ”…då tar det lite längre tid, om användare finns där, som
egentligen inte borde vara där för att de inte är i tjänst…”. Alla respondenter säger att
oavsett hur lång svarstid det är, så måste de dokumentera det är ingenting de kan välja
bort bara för att det tar tid ibland.

5.1.7 FÖRDELAR

En återkommande reflexion är att det blir så ”snyggt och prydligt” med elektroniska
journaler. Att det har ökat läsbarheten avsevärt, men att det säkert kan utvecklas mer.
Respondent C upplever att just sökfunktionen gör att det går mycket snabbare att arbeta
elektroniskt. Även respondent G anser att ”det är ju klart mycket bättre än att skriva
för hand”.

Respondent C är den som är mest positiv inställd till att arbeta med Magna Cura. Hon
säger att det går och söka så mycket i programmet så länge man har använt det rätt och
skrivit under de sökord det är tänkt att man skall skriva under. Hon förklarar att det är
ganska ofta som läkaren ringer och undrar:

”när hade den behandling senast och vad fick den för det då, och då
kan man ganska snabbt få fram det och behöver inte rota bland
papper och leta i journalen, det är klart positivt”.

Både respondent D och F tycker att det går bättre och bättre att arbeta i Magna Cura, det var
jobbigt i början men blir lättare med tiden.

Trots detta att det tar tid från vårdtagarna och att kraven på dokumentationen blivit
högre, så anser de flesta av respondenterna att Magna Cura underlättar deras arbete. Att
har man bara kommit in och kommit igång ” då kan man väl skriva och så kan man
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byta patienter då va eftersom och skriva på de”. Respondent D tycker att nog har
hennes arbetsuppgifter förändrats men säger att ”jag kan tyvärr inte svara på om det
har underlättats”. Respondent E håller inte riktigt med och säger att ”visst finns det
saker som underlättar men samtidigt så tycker jag det tar väldigt mycket tid”.
Respondent F tar upp några andra saker om arbetet med Magna Cura:

”Det blir ju snyggare och alla kan läsa vad som står med tanke på
handstilar och så. Det underlättar också att kunna gå in och se vad
sjuksköterskan eller arbetsterapeuten har skrivit eller att kunna få lite
bakgrundsinformation om det är någon man inte varit hos tidigare”.

5.1.8 NACKDELAR

Respondent C säger vidare att:
”Det fungerar inte fullt så bra när man får patienter från andra håll
och de har använt enbart daganteckningar som inte går att söka på
för det då är det bortkastad tid känns det som”.

Respondent B upplever att det kan vara lite förvillande att man kan gå in på
huvudbilden och inskrivningen, och att många sådana bitar lätt kan blir förvillande och
att man ofta undrar ” hur man skriver och var man skriver och varför kan man ändra
det”. Vad hon menar med ”varför kan man ändra det” förklarar hon med att:

”…om en vårdtagare är inskriven på typ hemsjukvården …och sedan
hamnar de på en annan vårdinrättning i kommunen …då kan de
alltså gå in och skriva, ändra datum och fortsätta skriva på detta. Det
blir ju så fel då, då är det ju inte hemsjukvård längre.”

Respondent B vet inte om det är informationen om hur man ska bete sig vid liknande
situationer som brister eller vad det beror på. Respondenterna säger att det hela tiden
kommer nyheter med Magna Cura, senast här i början på året så var det funktionen som
hade och göra med inskrivningen av vårdtagarna. Övervägande antal av respondenterna
anser att dessa nyheter följs upp lite dåligt med utbildning som respondent B uttrycker
det ” man får ju liksom på nått sätt skaffa sig den kunskapen själv”.

En nackdel som respondent C upplever som problematisk är att ”man inte kan se
pågående vårdplaner, jag får en hel radda med status som inte säger mig speciellt
mycket om vad det är som är vad”. Hon säger vidare att hon skulle vilja kunna se vad
som är det viktigaste runt den vårdtagaren just nu.

Respondent B upplever att det är svårt att hitta rätt sökord, att ”man måste kunna söka
på de sökorden som man är intresserade av, annars är det jätte svårt, det är som en
djungel”.

5.2 Implementering

Alla respondenter förutom B och E var med då Magna Cura implementerades i
verksamheten. Upplevelserna av införandet var olika beroende på om det fanns
förkunskaper i data eller inte. Respondent C säger att ”jag hade ju visst försprång som
hade använt dator innan, jag var inte rädd för den”. Men samtidigt så säger respondent
C att hon ändå var lite skeptisk i början eftersom dem inte hade arbetat med sökord och
åtgärdssökord, men att det positiva med just likriktningen i det övervägde.
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Det är ingen av respondenterna som riktigt minns hur de fick informationen om att Magna
Cura skulle implementeras i deras verksamhet. Respondent C säger att ”…det är något som
har diskuterats under en lång tid ... jag tror att det kan ha kommit via våra enhetschefer”.
Respondent A säger att de fick informationen via den systemansvarige, som under den tiden
jobbade 50% som sjuksköterska och 50% som systemansvarig, men nu har lämnat deras
enhet som sjuksköterska och jobbar 100% som systemansvarig. Det är ingen utav
respondenterna som anser sig ha haft möjligheter att påverka utgången av vilket program som
skulle implementeras. Respondent C säger att ”jag vet att det var en ekonomisk fråga bland
annat, de diskuterade att det var ett billigt program, som de samtidigt trodde på”.

Den första introduktionen av Magna Cura skedde efterhand som det implementerades.
För respondent A så var det 1998 i samband med att hon började arbeta där. För
respondent C och F så var det i början av 2000. Respondent G säger att det var innan
sommaren år 2000. ”...vi kunde börja med en gång om vi ville, senast skulle vi börja
efter semestern”.

Enligt respondent A så fick de vara med och påverka ganska mycket, gällande hur och
när implementeringen skulle ske på den enhet som respondent A arbetar på. Hon säger:
”...vi har ju varit pilotgruppen kan man säga ... vi har ju jobbat med det här, slitit och
haft åsikter om det och Britt har tagit detta till sig...hon har ju liksom jobbat i vården
och vet vad man behöver”.

Respondent A kände att hur skulle dem hinna med att skriva in alla vårdtagare i
”datorjournal, det kommer vi aldrig att hinna”. En åsikt som kommer fram är att
journalerna hade kunnat föras in av någon annan ansvarig innan implementeringen, så
hade det inte blivit så mycket extra arbete. Respondent A säger att ”det var lite rörigt
där i övergången, om den var inskriven eller inte”.

Respondenternas upplevelser av implementeringen har varit att det trots allt gick
relativt bra. Respondent F säger att ”jo, det fungerade väl, men det tog ju tid, nu har
man vant sig så nu är det nått annat”. Respondent D säger att ”alla sådana där
förändringar så var det väl jobbigt…det fanns ju inga alternativ egentligen utan det var
ju bara att följa med tåget när det gick”. Hon fortsätter vidare att:

”Det har ju ökat arbetsbelastningen tycker jag för i och med att det
tar längre tid det där, än att skriva på ett papper, som vi gjorde förut
…detta med VIPS vilket sökord är rätt och så …sen har det väl gått
lite snabbare när man lärt sig lite mera”.

Respondent A säger att ”jag är positiv till det. Sen tycker jag alltid det är svårt att lära
sig nya grejer hela tiden…ibland kan man känna sig lite, jag vill inte lära mig nåt mer
nu, måste jag lära mig mer nu”.

Enligt respondent A så gick implementeringen till som så att man tog det våningsvis,
”...man började med bottenvåningen och sen så gick man vidare då. Alla nya som kom
då, fick ju direkt en datorjournal, sen beta man ju bara av de”. Enligt respondent C så:
”...vi la över patienterna en efter en…när de väl va datajournal så var de datajournal
och då plockade vi bort de ur papperna”.
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5.3 Arbetsprocess

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter beror mycket på vilka boende som är där för tillfället
och hur mycket som måste planeras för varje dag, ”...men mer och mer så jobbar vi
som konsultsjuksköterskor” säger respondent C. Respondent E säger att vårdtagarna är
gamla och sjuka så det handlar om att försöka ge de en så bra vardag som möjligt.
Respondent A säger att vårdtagarna som bor där inte klarar av att bo hemma längre,
”...De flyttar hit p.g.a. ohållbar hemsituation. Och deras vård som de behöver, om de
har smärta, medicinsk omvårdnad och basal omvårdnad”.

Respondent B jobbar i hemsjukvården och berättar: ”...är det ju mycket äldre som bor
ute i sina egna hem, som man går ut till. Det är ju patienter med urinproblem de har
katetrar och det är såromläggningar”. Respondent B berättar också att på kvällar och
helger så jobbar hon nere i stan och då är de två sköterskor på hela kommunen.

Respondent G berättar att hon i sitt distrikt åker runt till olika ställen som
gruppbostäder, servicelägenheter och även till de som bor i eget hem har hemsjukvård.
Hennes arbetsuppgifter är arbetsterapeutiska uppgifter som innebär väldigt mycket
bedömningar, förflyttningar, hjälpmedel, rullstolar och bostadsanpassningar. Hon säger:
”...min huvudsakliga uppgift är ju på distrikt mycket med hjälpmedel och mycket
handledning av personal”. Respondent F berättar att hon har hand om arbetstekniska
hjälpmedel, d.v.s. sådana som personalen behöver i form av liftar och dylikt.

5.3.1 FÖRVÄNTAD NYTTA

Respondenternas uppfattning om målsättningen med att införa Magna Cura är lite olika.
Respondent A säger att målsättningen var att kvalitetssäkra vården, att man ser vad man
har gjort och det hänger ihop med att de dokumenterar mer nu än vad de gjorde
tidigare. Respondent A säger också att det är ett kommunikationsredskap och att man
gör mer vårdplaner nu. Hon berättar att hon brukar göra det ihop med vårdpersonalen
eftersom de känner vårdtagaren ifråga och det är att kvalitetssäkra vården.

Respondent C tror att de hade en tanke om att det skulle underlätta arbetet och att det
låg i tiden att man skulle införa datajournaler. Enligt respondent D så var målsättningen
att det skulle bli förenklat. Hon förklarar det med:

”...här finns det inte någon sjuksköterska på natten sedan några år
tillbaka utan om personalen som arbetar på natten vill ha hjälp så
finns det sjuksköterskor som jobbar i nattpatrullen och de måste ju
inte vara här för att kunna läsa om vad som har hänt, de behöver ju
inte komma hit för att läsa”.

Respondent F och G menar att målsättningen var tillgängligheten, att nu kan de gå in
och läsa varandras journaler när det behövs, som respondent F säger: ”...det är ju bra
att kunna gå in och se vad till exempel sjuksköterskorna eller arbetsterapeuterna har
gjort”.

När vi bad respondenterna att jämföra tiden man förr la ner på pappersjournaler och
jämföra det med Magna Cura så tycker de flesta att det har blivit mer tidsbesparing med
det nya systemet. Respondent D menar att om de har dokumenterat rätt och har lagt det
under rätt sökord så ska de fortare kunna få fram informationen eftersom det bara är att
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söka på just det sökordet. Hon säger vidare att: ”...till skillnad mot om det var i
pappersjournal då fick jag liksom läsa tillbaka på alla papper tills jag hittade det jag
ville hitta”. Respondent A nämner att det är lättare att läsa det som står där, hon säger:
”...det var svårt att läsa löpande text liksom handskriven text som man inte, man kunde
knappast läsa sin egen, nu ser ju alla vad det står där med fina bokstäver, så det är ju
mycket säkrare”.

5.4 Kvalité

När det gäller säkerheten i Magna Cura så har alla respondenter lite blandade känslor.
Respondent F säger att:

”...förr när journalerna fanns här, så kunde ju ingen annan än de
som var här och hade tillträde till de kolla på de. Nu kan du ju se i
och läsa vilken journal du vill, man får ju inte det, men ibland får
man känslan av att det görs ändå”.

Övervägande delen av respondenterna menar att vårdtagarnas förtroende för vården inte
har förändrats. Respondent A tror inte att vårdtagarna är medvetna om vad de
dokumenterar inte heller att de gör det eller varför de gör det. Respondent B säger att
vårdtagarna sedan gammalt känner till detta med sekretess och att det alltid har funnits
även när de arbetade med pappersjournaler. Respondent C tror inte att vårdtagarna
funderar så mycket över det, hon säger: ”...när vi t.ex. ber att få uppgifter från
vårdcentraler …det är aldrig några bekymmer utan har de väl kommit hit så är de
tacksamma för den vård de ska ha”. Hon menar på att det är mer den yngre
generationen, som barn och barnbarn, som har funderingar kring detta med sekretess.

5.4.1 FÖRDELAR

Respondent D håller med men säger ändå att: ”Det är ju säkrare i Magna Cura i så fall
för dit har ju inte vem som helst behörighet att komma in...”. Respondent C tycker att
”det känns ganska betryggande...just i och med att det är ett slutet system men det kan
ju va en illusion det också”. Respondent C säger också: ”den är ju brandsäker i alla fall
det var ju inte pappersjournalen”.

Två av respondenterna är lite osäkra på om kvalitén har förändrats och respondent G
säger att det enda hon kan tänka sig är ”...att man är lite mer påläst om patienten innan
man träffar den”, som hon även har nämnt tidigare. Hon säger att hon inte är beroende
av att behöva hitta en sjuksköterska eller någon annan innan hon går till vårdtagaren
utan att hon kan läsa det själv. ”...på det sättet kan det ju öka kvalitén på mitt arbete
kanske”. Hon säger vidare att en sjuksköterska pratar ju ofta med de anhöriga till
vårdtagarna som vill veta vad som har hänt och de kan då gå in i journalen och titta.
Hon säger att ”...då har man ju också ökat kvalitén runt patienten”.

Två av respondenterna tror att kvalitén har påverkats efter implementeringen.
Respondent A säger:

”Kvalitén är bättre. Sen kan man ju kanske tycka att sjuksköterskan
kanske ska jobba närmare vårdtagaren samtidigt så tycker jag att
man som sjuksköterska måste man renodla sina uppgifter, att man är
faktiskt arbetsledare …vi måste använda personerna till det de är
utbildade till.”
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Respondent C säger att kvalitén har blivit till det positivare och förklarar:
”...jag kan gå in och läsa, man missar ingenting för att någon va lite
trött när man skrev epikrisen utan man kan gå tillbaka och läsa själv,
det tror jag kvalitativt kan ha gjort det positivt”.

5.4.2 NACKDELAR

Respondent E nämner även detta att vikarierande sjuksköterskor inte alltid kan komma
in i systemet. Hon tror att de kan läsa men inte skriva och det gör att det inte är säkert.
Hon säger:

”...kommer det en sjuksköterska som vikarie en dag så blir det säkert
svårt och ha ett system som fungerar så att hon kommer in direkt,
men det är farligt att ha sjuksköterska här som inte kan använda det”.

Tre av respondenterna tror inte att kvalitén har förändrats till vårdtagarna efter
implementeringen som respondent B säger ”...nej det tycker jag inte, hur man
dokumenterar skiljer inte kvalitén”. Däremot nämner respondent C en nackdel som
finns nu och som hon tryckt på tidigare och det är det ”...att undersköterskan inte har
samma information som tidigare och där kan det nog missas mycket information som
kan va till nackdel för den enskilde vårdtagaren”.

5.5 Framtid

Det finns vissa funktioner som har förändrats under den här tiden som har gått sedan
implementeringen. Övervägande delen av respondenterna nämner att inskrivningen för
vårdtagarna har förändrats. Respondent G och C nämner också att de har fått en helt ny
huvudbild och att HSL- och SOL-delen nu ser likadana ut. Respondent A, C och D
nämner vårdepisoderna och respondent A säger att förut var det så att om de bodde på
en enhet så kallades det vårdepisod 1, om de sedan flyttade till en annan enhet
fortfarande inom samma kommun, så skulle först vårdepisod 1 avslutas och en ny
vårdepisod 2 öppnas på den nya enheten. Respondent A säger vidare att: ”Nu flyter
allting bara på va så att man kan liksom bara bläddra tillbaka flera år utan att byta
vårdepisod. Det tycker jag är bra”.

Övervägande delen av respondenterna tror att det finns möjligheter till förändring och
som respondent F säger: ”Ja, det ändras ju hela tiden, om några år kanske det finns ett
nytt system på marknaden”. Och en del av respondenterna har förslag på förändringar
redan nu. Som t.ex. respondent F säger:

”Kanske det att man kunde se hela journalen, att det var lite mer
översiktligt, det borde finnas funktioner även för de saker som vi
fortfarande använder oss av papper till, så man fick bort all
pappershantering”.

Respondent E säger att det tar för lång tid. Hon förklarar det med att för att kunna
skriva in det som hon har gjort så skulle hon helst vilja se vad som är skrivet innan, för
även om hon tror att hon vet vad som står i journalen så tar det för lång tid att gå in och
titta vad det står sedan tidigare så i stället skriver hon in det direkt. Och som hon säger:
”...då kanske det inte står riktigt det jag trodde. Det tycker jag att det vore bra om det
ginge snabbare”.



Journalsystemet Magna Cura
–en utvärderingsstudie ur ett människoorienterat perspektiv

29

Att detta med elektroniska journaler är något som har kommit för att stanna, det säger
tre utav respondenterna och respondent C tillägger att ”...jag kan inte tänka mig att det
kommer att gå tillbaka till att ha det som vi hade det förut”. Respondent E menar att det
finns både för och nackdelar med det hela och respondent F säger att elektroniska
journaler det är ”... det som gäller för framtiden att det bara blir mer och mer
datoriserat”. Respondent B säger att det säkert kommer att finnas en marknad för den
typen av journalföring men ”...man kan utveckla det väldigt mycket mer, dels bli
lättöverskådligt och man kan gå in och knappa fram de uppgifter man behöver”.

Två av respondenterna nämner att bärbara datorer är något som de skulle ha nytta utav.
Respondent A säger att då kan man ”... dokumentera så fort man har gjort det” och
respondent C säger ”... framför allt snabbheten å tillgängligheten, säkerhetsmässigt”.

När det gäller framtiden med utvecklingen av Magna Cura så säger två av
respondenterna att de inte tror att de kan påverka utvecklingen eller påverka väldigt lite
i så fall. En respondent är helt övertygad om att de kan vara med och påverka medan
respondent G säger att ”...det tror jag ju att vi har det måste jag ju tro att vi har”.
Respondent B säger att de säkert beaktar det man tycker men att ”... jag vet inte om jag
är så intresserad av det, i nuläget i alla fall”.

Önskemål om hur det ska se ut framöver är lite olika men övervägande delen av
respondenterna nämner det här med att ha en gemensam journal. Respondent B säger
att hon skulle vilja att man kunde föra över uppgifter från t.ex. vårdcentralerna och
lasaretten eftersom det ofta saknas uppgifter när vårdtagarna kommer därifrån. Hon
säger ”...det kan ju va väldigt behändigt om man kan få via datorn”. Respondent C
säger att det blir mycket dubbelt arbete som görs nu och förklarar det med
”...vårdcentralens läkare kommer hit, han dikterar, vi skriver in i datorn, vi får hit hans
diktat, det blir dubbelt arbete”. Hon tror att det hade blivit mer papperslöst om man
hade haft ett annat system rakt över kommun, landsting och primärvården. Respondent
E håller med, ”.... det sparar ju inte papper”. Hon säger att hennes förhoppning när det
började pratas om datajournaler var att det skulle bli säkert, att de skulle få veta vad
som har hänt. Men så var det inte så hon hoppas fortfarande på att det ska bli en
gemensam journal. Respondent A tycker att det ska bli mer renodlat datoriserat för så är
det inte idag och säger ”...labblistor skriver vi förhand, det ska inte va så utan vi ska
använda datorerna och bara det”.

Respondent C berättar också att nåt som är på gång är det om man ska ha en journal
som följer den enskilde vårdtagaren hela livet. Och det tycker hon verkar vara bra fast
det finns ju säkerhetsrisker med det också. Hon säger:

”Ska all min journal följa med mig från det att jag föddes till det att
jag dör, ska allting som har hänt under tiden finnas med så att min
sjuksköterska på vårdhemmet kan läsa det eller åtminstone ha
tillgång till det för det blir ju väldigt utlämnande. Det är både
skrämmande och positiva idéer”.

När det gäller samarbetet mellan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster så
tycker respondent G att alla borde bli lite mer medvetna om vilka det är som skriver i
Magna Cura och gå in och läsa det. Hon menar att ”...det är många som inte vet om att
de kan göra det”. Respondent A håller med och säger att de måste lära sig läsa
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varandras journaler. Respondent C nämner återigen tillgängligheten till systemet för de
olika personalkategorierna, att de borde kunna gå in och läsa vad det står i journalen.

6 ANALYS/DISKUSSION

Denna del har vi valt att kalla analys/diskussion och härunder kommer vi att försöka
analysera och diskutera kring vårt resultat och vi har valt att använda oss av samma
ämnesindelning som i resultat delen.

6.1 Implementering

Att det var Magna Cura som skulle implementeras bestämdes utav IT-samordnaren på
kommunhuset. När det väl var bestämt så anställdes Britt Collin som systemansvarige
för HSL-delen. Det är alltså ingenting som respondenter har haft möjlighet och
påverka. Hur respondenterna fick informationen verkar vara lite olika och det är kanske
som respondent C uttrycker någonting som det länge pratades om fram och tillbaka och
därför ingenting som de har lagt på minnet. Någon direkt delaktighet i valet av system
verkar det inte som att respondenterna upplever att dem haft. Detta kanske kan vara en
orsak till att en del verkar ha en negativare syn utav systemet, men återigen som vi
nämnt tidigare, så fick vi uppfattningen att denna åsikt förändrats i och med denna
studie, då respondenterna gavs tillfälle att reflektera över sin situation.

Respondenterna utstrålade en känsla av maktlöshet angående implementeringen då de
menar att de inte hade något val, att vad de än ansåg om att införa ett elektroniskt
journalsystem, så skulle man ha datajournal. Som vi uppfattar det så har respondenterna
känt en oro inför hur det skulle fungera, den största oron fanns naturligtvis hos de med
lite datavana och även skepsis kring hur det skulle fungera med alla sökord.

6.2 Arbetssituation

I vår studie fick vi uppfattningen att alla respondenter i det stora hela tycker att det
fungerar relativt bra att arbeta i Magna Cura. Att även de som från början kanske varit
lite negativa eller skeptiska till detta, nu upplever det som mer positivt än negativt. Vi
fick flera gånger när vi intervjuade känslan av att när de var tvungna att tänka över
vilka fördelar respektive nackdelar som fanns, så fick de själv upp ögonen för saker de
tidigare inte tänkt på och att intervjun isig bidrog till en positivare inställning till
programmet.

Det som vi upplever att respondenterna tyckte blivit negativt sett ur deras
arbetssituation, var bland annat att datormognaden inte var så hög ibland en del av dem
och att det kan ha påverkat deras attityd till att arbeta framför datorn. De var nog inte
riktigt beredda på att det skulle gå så mycket tid till att sitta framför datorn. Att det
skulle föra dem så långt bort från vårdtagarna som de flesta av respondenterna upplever
att det gjort. Detta är några av de faktorer som Grundén (1992) påstår att ADB-system
kan leda till, att tiden och monotonin som uppstår kan påverka individens
utvecklingsförmåga. Vi anser att våra respondenter till viss del håller med om detta,
men det verkar inte vara något större problem för dem.
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Även samarbetet verkar det som att de tycker har förändrats, en del till det bättre och
andra till det sämre. Sjuksköterskorna gav intryck av att ha blivit en mer
sammansvetsad grupp, men på bekostnad av den sociala kontakten med vårdtagarna.
De har även blivit mer tvingade till att delegera ut arbetsuppgifter till bl.a.
undersköterskorna och i vissa fall blivit tvungna till att helt och hållet lita till
undersköterskornas omdöme vad gäller omvårdnaden av vårdtagarna. Det känns som
att en del av sjuksköterskorna upplever just detta avstånd till vårdtagarna som
någonting oerhört jobbigt, som en av respondenterna uttryckte det så är det ju för
vårdtagarnas skull de är där. Det verkar som att den känslan är störst bland de som har
jobbat som sjuksköterskor under många år. Att de saknar kontakten med vårdtagarna.
En av respondenterna gav uttryck för att när man sitter inne på expeditionen större
delen av sin arbetstid, så får man aldrig helheten, man kan inte längre göra en
helhetsbedömning av vårdtagaren, när man bara kan gå på det som undersköterskorna
kommer in rapporterar om.

Ifall det är stressigt och de är underbemannade, så kan en orsak till en negativ attityd
vara att man som vårdpersonal kan känna att dokumentationen tar för mycket tid. Tid
som egentligen skulle gå till vårdtagarna. De av respondenterna som inte arbetat så
många år inom vårdyrket verkade ha en helt annan inställning till att arbeta i Magna
Cura än de som jobbat längre. En av orsakerna till detta verkar vara att det bland de
yngre finns ett helt annat förhållningssätt till datorer över huvud taget.

Respondenterna upplever att kunskaperna i VIPS-systemet överlag är bristfälliga och
att det påverkar deras arbetssituation i och med att de många gånger får sitta och leta
under fler sökord än vad dem egentligen skulle behöva. Att om alla hade liknande
kunskaper och lite mer strukturerat hur och var man ska skriva olika delar, så skulle tid
sparas och det skulle bli ett frustrationsmoment mindre. Som respondent C säger att har
man bara använt det rätt så finns det stora möjligheter, men att det inte alltid görs.
Speciellt märks att då det kommer vårdtagare från andra enheter, så verkar man, trots
VIPS-systemet, ändå använda sig av olika sätt att strukturera informationen på.

Svarstiden verkar också vara ett problem. I varje fall på de enheter som ligger lite i
utkanten av kommunen, där man har sämre uppkoppling än de som befinner sig i
centrala Trollhättan. Det påverkar inte kvalitén, men tidspressen verkar vara kännbar
för de flesta. Att man struntar i att söka i systemet och läsa vad som skrivits tidigare,
utan i stället skriver på en gång. Det känns som att det då upplevs som ett tvång att
skriva ner snarare än en önskan att se helheten och skriva det som behövs. Detta kan i
sin tur leda till att en del saker journalförs två gånger, vilket kanske inte är att
rekommendera. Detta leder ju till att journalerna blir större än nödvändigt och detta i
sin tur gör att allt går långsammare när man nästa gång ska ha upp den personens
journal.

6.3 Arbetsprocess

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter är beroende av vilka vårdtagare som för tillfället är
inskrivna och hur mycket det är som måste planeras dag för dag. De jobbar mer som
konsultsjuksköterskor nu och har inte lika mycket kontakt med vårdtagarna som förut.
Enligt Grundén (1992) leder liknande situationer till att viktiga kunskaper kan gå om
intet vid införande av ADB-system. Om man har valt att bli sjuksköterska med tanke på
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att vårda och ha kontakt med människor så har man inte kvar den uppgiften i samma
utsträckning som tidigare. De som har jobbat länge i vården känner att hela deras
arbetsprocess har förändrats i och med införandet av Magna Cura. De som inte jobbat
så länge i vården verkar inte uppfattar det på samma sätt då de inte har någonting att
jämföra med.

En sak som vi reflekterat över är att då t.ex. sjuksköterskorna inom hemsjukvården
jobbar kvällar och helger, och endast är två personal på hela kommunen. Att då hade
tillgång till en bärbar dator underlättat hela arbetsprocessen, vilket i sin tur hade
påverkat arbetssituationen och gett dem större kontroll över sin tid. Som det är nu, så
kan det bli mycket åkande runt i kommunen som geografiskt sett är ganska stor och att
då kunna dokumentera på plats verkar vara angeläget bland sjuksköterskorna.

Som arbetsterapeuten och sjukgymnasten säger så har deras arbetsprocess blivit bättre i
och med Magna Cura, då möjligheterna till samarbete mellan dem och sjuksköterskorna
möjlig gjorts i och med systemet det att man kan gå in i systemet och läsa från olika
enheter. Detta bidrar till en bättre kommunikation yrkeskategorierna emellan, men som
vi nämnde tidigare i teoriavsnittet så anser Stegberg (1996) att kommunikationen blivit
bortglömd i och med datoriseringen av journalen. Vi anser att vi i vår undersökning fått
fram det motsatta, att personalen upplever att kommunikationen har förbättrats i och
med Magna Cura. Det pratas lite olika om vad målsättningarna var med att föra in ett
system som Magna Cura. Vi tycker att det med kvalitetssäkring av vården känns som
en viktig aspekt. Genom att man nu dokumenterar mer så bidrar det till en bättre
kvalitetssäkring.

Vid information om eventuella uppdateringar av systemet, så verkar det fungerar
tämligen acceptabelt. De flesta respondenter är relativt nöjda med hur det fungerar. Vid
stora förändringar av systemet så verkar det vara för svårt för respondenterna att själva
lära sig dem, utan då skulle de behöva få utbildning på kommunhuset, och att det följs
upp ordentligt vid senare tillfälle.

6.4 Kvalité

Det finns blandade känslor gällande säkerheten i Magna Cura. På ett sätt är det säkrare
nu genom att det inte ligger framme några journaler längre och på så vis så kommer
inga obehöriga åt de. Men som det är nu så kan man om man har behörighet till
systemet komma åt och läsa journaler som man egentligen inte har med att göra. När
man jobbar inom vården så känner man till vad sekretess, etik och moral innebär men
eftersom möjligheten att läsa alla journaler finns, så fick vi uppfattningen att
respondenterna upplevde detta som osäkert med systemet. Vilket i sin tur kan påverka
kvalitén vad gäller den personliga integriteten för vårdtagarna.

En sak som egentligen går stick i stäv med vad vi precis sagt gällande möjligheterna att
kunna läsa journaler man inte har behörighet till, är just det som respondenterna säger
beträffande vikarierande sjuksköterskor som då inte har behörighet till systemet och
inte heller speciellt stora kunskaper i hur systemet fungerar. Trots detta så skall de
kunna ta beslut beträffande åtgärder som rör vårdtagarna. Detta att de inte har tillträde
till systemet upplever respondenterna som direkt farligt och påverkar kvalitén för
vårdtagarna. Vi känner att det på detta vis kan vara lite svårt att leva upp till de krav på
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dokumentation som sjuksköterskorna har hängande över sig. När det som flertalet av
dem säger ”finns det inte skrivet och signerat, så är det inte gjort.”.

Hur man dokumenterar påverkar inte kvalitén säger en av respondenterna, en annan
säger att de dokumenterar grundligare nu än tidigare. Vi ämnar hålla med dem av
respondenterna som uttrycker at dokumentationen blivit grundligare. Det om något
anser vi påverkar kvalitén till vårdtagarna i och med att du får en fullständigare journal
där saker som tidigare fanns i personalens huvud, numera finns nerskrivet i journalen.

Tillgängligheten till varandras journaler verkar upplevas positivt främst av
sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna. Vi tror att en anledning till att
sjuksköterskorna verkar vara dåliga användare av denna funktion kan vara beroende av
att de var första i att använda sig utav systemet och att denna funktion är någonting som
tillkommit på senare tid, vilket de inte riktigt verkar ha upptäckt fördelarna med än. Vi
upplevde att fler under intervjun menade att det nog egentligen är en bra funktion t.ex.
eftersom de har så mycket anhörigkontakt, så kan de lätt gå in och se att ”kalle” har fått
ett nytt hjälpmedel eller fått nya övningar utav sjukgymnasten som han skall göra
2ggr/veckan.

En viktig kvalitetsaspekt, som även påverkar deras arbetssituation är just denna
tillgänglighet och då ur det hänseendet att de är mer pålästa vid mötet med vårdtagarna.
Det ger en känsla av engagemang och intresse för vårdtagarens situation. Och de har
inte slösat en massa tid på att leta efter någon som kunnat ge den informationen som de
nu själva kan läsa sig till. En annan aspekt som vi tycker verkar ha en negativ inverkan
på kvalitén är det att sjuksköterskorna, i och med systemet och de ökade kraven på
dokumentationen; kommit längre ifrån vårdtagarna och inte längre har tillgång till
helheten kring en vårdtagare, som de tidigare hade som en del som ingick i deras
arbetssituation, att bedöma helheten. Att datorisera inom servicesektorn är känsligt och
kan som Grundén (1992) skriver påverka mänskliga värden och kvalitéer.

Undersköterskornas situation verkar även den påverka kvalité till vårdtagarna negativt, ur den
vinkeln att de inte kan vara lika pålästa som de tidigare haft möjligheter till. Att detta har
skapat ett beroende till sjuksköterskorna vilket kan påverka undersköterskornas
arbetssituation negativt och ge dem en känsla av meningslöshet, att de inte längre har kontroll
över sin arbetssituation som tidigare. Detta kan i sin tur påverka deras förhållningssätt
gentemot vårdtagarna.

6.5 Framtid

Det verkar som att ju längre respondenterna har arbetar i systemet Magna Cura desto
mer synpunkter verkar de ha angående hur systemet kan vidareutvecklas och vilka
framtida möjligheter det kan ge. Det gäller att man verkligen tar till vara på deras
synpunkter och den kunskap de besitter, eftersom det är de som arbetar i systemet och
som bäst vet vad de saknar. Även om det självklart både finns för- och nackdelar så
verkar det ändå som att de anser att fördelarna väger tyngst.

Vi anser det vara svårt att analyser och diskutera kring framtiden, så vi har valt att
punkta upp saker som kommit fram under intervjuerna och som vi uppfattade att
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respondenterna tyckte var viktiga ur ett arbetssituations- och arbetsprocess perspektiv
inför framtiden.

� Helhetsbild- man vill kunna få en översiktligare bild av journalen, liknande den
man hade i pappersjournalen och som tydligen vissa andra system erbjuder, men
som man i Magna Cura enbart kan åstadkomma om man förhandsgranskar
under ett sökord.

� Papperslöst- de skulle vilja att det kom till funktioner i systemet, även för de
saker som i dagsläget fortfarande används papper till. De nämner som exempel
kontakten med läkaren, där de i dagsläget får en kopia av det han dikterat. Det
anser de är dubbelt arbete eftersom de själva ändå är tvungna att dokumentera
det doktorn redan skrivit en gång. De hade förväntningar om att det skulle bli
helt papperslöst och anser att säkerheten inte kommer att vara fullständig, inte
heller kvalitén, förrän den dagen då allt sker elektroniskt. En gemensam journal
för primärvård, lasarett och den kommunala vården.

� Sökorden- att kunna söka på ett specifikt ord och inte enbart vara hänvisad till
de befintliga sökorden. I och med en sådan möjlighet, så skulle kvalitén och
deras arbetssituation förbättras då de på ett enklare sätt än idag, kan få tag i den
information de behöver oansett vilket sökord folk skrivit under.

� Bärbar dator- en tanke är att deras jobb skulle bli mindre statiskt. Att de skulle
kunna komma närmare vårdtagarna som de tidigare gjorde genom att kunna ta
med sig datorn ut på avdelningen, som man tidigare gjorde med det då
befintliga kardexet. En annan sak som skulle vara ett lyft för både
arbetssituationen och arbetsprocessen och även kvalitén till vårdtagarna vore om
dom inom hemsjukvården hade tillgång till bärbara datorer, vilket skulle minska
tiden dom lägger ner på att åka till en enhet som har en användbar dator. Här
skulle man även kunna trycka på miljön som en viktig aspekt.

6.6 Reflektioner

Vi upplever att vi med hjälp av utvärderingsmodellen MOA-E har fått en bra förståelse av
helheten vid denna fallstudie. Vi har lärt oss mycket vid användandet av denna modell. Den
har bidragit till att uppmärksamma en massa aspekter som vi annars säkerligen inte hade
reflekterat över. Vi tror att om vi använt oss av en annan modell vid utvärderingen, så hade
troligtvis fokus legat mer på systemet som helhet och användningen av det. Det varit svårast
under denna studie har varit att skilja mellan främst arbetssituation och arbetsprocess, men
även kvalitén har varit svår att få grepp om i denna studie och kräver egentligen
patientmedverkan vilket har varit omöjligt att få till stånd p.g.a. tidsbrist och etikfrågor. Det
att arbetssituation och arbetsprocess har så starka band emellan sig gjorde det svårt för oss
när vi skulle strukturera upp resultatet och föra in det under respektive del. Vi tror att det bör
fokuseras mer på denna modell vid utvärderingar främst inom ”mjuka” organisationer. Att
det är en modell som innefattar viktiga aspekter som annars inte är så vanliga vid
utvärderingar av ADB-system.
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7. SLUTSATS

Vi har i vår studie kommit fram till att de flesta av respondenterna, oavsett tidigare
datorkunskaper, är positiva till att använda sig av Magna Cura. Det verkar som att just
datormognaden hos användarna är viktig och är den främsta anledningen till att en del av
respondenterna varit negativa från början. Att det vid datorisering inom nya områden som
tidigare inte varit datoriserade är viktigt att först öka personalens kunskaper och förhållande
till datorer, innan man börjar implementeringsfasen. Att all personal vid implementeringen
besitter liknande kunskaper, vi är medvetna om att detta givetvis är en kostnads fråga, då det
kräver tidiga insatser i form av grundläggande datorutbildning. Vi anser att man vinner på det
i längden, genom en ökad arbetstillfredsställelse bland personalen, som då getts möjligheter
till att få samma förutsättningar. Det leder även till minskad stress om förkunskaperna är
likvärdiga och ingen behöver känna sig underlägsen någon annan. Detta kan vara speciellt
tydligt mellan äldre och yngre personal, där den äldre alltid blivit sedd upp till av de yngre
p.g.a. sin erfarenhet inom yrket. Helt plötsligt blir förhållandet omvänt att de äldre kanse
känner sig underlägsna de yngre, vilket enligt vår uppfattning inte är speciellt gynnsamt för
arbetssituationen, vilket även kan påverka kvalitén avsevärt gällande bemötandet av
vårdtagarna.

Om man ser till de positiva effekterna som Magna Cura gett för respondenterna så kan man
först nämna utseendet på journalen, alla kan nu läsa oavsett vem som skrivit. Detta kan vara
befriande för personer med t.ex. dyslexi eller för personer som inte har svenska språket som
sitt modersmål. Att inte behöva känna den pressen att någon annan skall kunna läsa det man
skrivit, det är positivt ur arbetssituationsperspektiv. En annan positiv effekt är samarbetet
oavsett plats. Att man inte behöver springa runt och leta efter andra för att höra vad som hänt
under dagen eller sedan sist. Detta verkar vara positivast för hemsjukvården och
sjukgymnaster och arbetsterapeuter, men även sjuksköterskor kan ha stor nytta av denna
möjlighet.

Det är även viktigt att se till arbetsmiljön vad själva arbetsstationen vilket respondenterna
verkar uppleva som lite problematiskt. Det de syftar på är att dem är många och varje person
ställer in stol m.m. för att passa de själva och att nästa dag får de göra samma sak igen. Ett
mer datoriserat arbete kan enligt Grundén (1992) leda till att arbetet blir av mer statisk
karaktär och då är det viktigt att själva arbetsstationen är anpassad utifrån de som skall sitta
där.

7.1 Fortsatta studier

I vår studie har vi enbart tagit respondenter ifrån 3 olika enheter i Trollhättans kommun. Vi
tycker att det hade varit intressant att utvidga denna studie till att omfatta alla 13 enheter och
att koncentrera sig enbart till att studera sjuksköterskorna. Det hade även varit intressant att
se enbart till arbetsprocessen, hur de arbetar med Magna Cura. Ett annat perspektiv som hade
varit intressant att utvärdera är den tekniska aspekten och då med tanke på att det tar lång tid
att söka i systemet i nuläget.
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BILAGA 1

INTERVJUMALL

Bakgrund

Hur länge har du arbetat i yrket?
� På nuvarande arbetsplats?

Vilka datorerfarenheter har du? Har du dator hemma?
� (Privat)
- hur länge har du haft dator?
- hur mycket tid tillbringar du vid datorn hemma, ungefär per dag?

� (På arbetet)
- hur länge har du använt datorer i ditt arbete?
- hur mycket tid tillbringar du vid datorn på arbetet, ungefär per dag?

� (Utbildning)
- har du någon form av datautbildning som du har skaffat dig privat?
- har du någon form av datautbildning som du har fått via privat?

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med traditionella pappersjournaler?
- vad anser du om pappersjournaler?

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elektroniska journaler?
- vad anser du om elektroniska journaler?

Har du varit i kontakt med något annat journalsystem än Magna Cura?
- upplever du det bättre eller sämre än Magna Cura?

Arbetssituation
Kan du ge en beskrivning av ditt arbete och arbetssituation?

� Vilken är din målgrupp?

Hur uppfattar du din arbetssituation? (Positivt/negativt.)
� Hinner du med arbetsuppgifterna i den utsträckning som du skulle vilja?
� Personalsituationen?

- sjukskrivningar?
- vikarier?
- personalomsättning?

� (Arbetsmiljön)
- Vad innebär en god arbetsmiljö för dig?
- hur bedömer du att den psykosociala arbetsmiljön är?
- Anser du att det förekommer stress?

hur upplever du att stress hanteras?
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Implementering

Hur fick du reda på att kommunen skulle införa ett elektroniskt journalhanteringssystem?
- vem gav informationen?
- fick ni vara med och påverka valet av system?
- vet du hur eller vem som tog beslutet att införa just Magna Cura?

Under hur lång tid har du arbetat med Magna Cura?
- när skedde den första introduktionen av Magna Cura?
- hur gick introduktionen till?

Hur gick införandet till?
- dubbel journalföring?
- hur upplevde du själva implementeringen av Magna Cura?
- tycker du att införandet kunde ha sköts på något annat sätt?
- på vilket sätt, varför?
- hur tror du att de övriga i personalen upplevde införandet av Magna Cura?
- hur var din inställning till Magna Cura när det infördes?

Fick personalen vara med och påverka beslut gällande när och hur systemet skulle
implementeras? På vilket sätt?

Tycker du att införandet av Magna Cura förde med sig några konsekvenser?
- Ökad / minskad, arbetsbelastning?

Anser du att Magna Cura stämmer överens med de förväntningar du hade på systemet?

Utbildning
Vilken utbildning har du fått i Magna Cura? När, hur, var?

- när fick du utbildningen?
- hur var den upplagd?
- var skedde utbildningen?

Hur har du upplevt utbildningen?
- tillräcklig/otillräcklig?
- kvaliteten på utbildningen?
- vad tror du övrig personal anser om utbildningen?
- anser du att du har hjälp att tillgå om så skulle behövas?

Arbetsprocess
Vad är din uppfattning om kommunens syfte med att införa Magna Cura? Vad vill de uppnå
med tanke på

- tillgängligheten?
- säkerheten?
- dokumentationen?

Har samarbetet mellan olika personalkategorier förändrats med Magna Cura?
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- mellan sjuksköterskor?
- mellan sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter?

Hur använder du Magna Cura i ditt dagliga arbete?
- tex. journalhantering
- skiljer sig arbetet mycket i att jobba med Magna Cura mot det traditionella sättet?
- fördelar/nackdelar med Magna Cura?
- fördelar/nackdelar med pappersjournaler?

Vad tycker du om sökorden i Magna Cura?
- vad anser du om VIPS?
- hur har du erhållit dina kunskaper i VIPS?

Hur upplever du att det är att jobba med Magna Cura?

Hur är svarstiden när du söker i systemet?
- trögt/snabbt?
- hur upplever du detta

Påverkar svarstiden hur mycket man använder sig av Magna Cura?
- utveckla gärna

Hur upplever du säkerheten i Magna Cura, jämfört med tidigare arbetssätt?
- sekretess?

Upplever du att Magna Cura är användarvänligt, lätt att använda?
- lätt att lära?

Hur har ditt arbete ändrats efter det att Magna Cura infördes?
- tidsmässigt?
- arbetsmässigt

Upplever du att Magna Cura underlättar ditt arbete?
- vilka är de vanligaste frågorna som dyker upp, eller problem som uppstår?

Hur gör du om problem uppstår med Magna Cura ?
- finns hjälpfunktion i systemet?
- hur ofta brukar du använda hjälpfunktionen?
- finns det en tydlig manual över systemet?
- vad anser du om den hjälp som finns att tillgå, är den tillräcklig?

Har någon funktion i systemet förändrats under din tid med Magna Cura?
- vilken/vilka funktioner?
- finns det någonting du skulle vilja förändra i Magna Cura?
- tror du att det finns möjligheter till förändring?

Hur får du information om eventuella uppdateringar av Magna Cura?
- skulle du vilja ha informationen på något annat sätt? Hur?
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Tiden som man förr la ner på att leta, arkivera och hämta journaler, har den förändrats efter
införandet av Magna Cura?

- på vilket sätt?

Kvalité
Upplever du att kvalitén till vårdtagarna har förändrats sedan ni började
använda er av Magna Cura?

- Beskriv på vilket sätt.

Anser du att vårdtagarnas förtroende för vården har förändrats?
- sekretess, (personuppgifter)

Framtid
Hur tror du att behoven ser ut inför framtiden när det gäller elektroniska journaler?

Tror du att du som personal kan vara med och påverka framtida utveckling av Magna Cura?

Hur skulle du vilja att arbetet med Magna Cura fungerade i framtiden? Vad gäller
samarbetet mellan olika instanser?


