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Sammanfattning
Västra Götalandsregionen har haft en ambition att förbättra IT-användningen inom
vården och gemensamma system har varit ett av målen. Den aktuella samordningen
innefattar det patientadministrativa systemet ELVIS som sedan en tid varit i drift på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Detta skulle enligt beslut implementeras
på samtliga sjukhus i regionen. Syftet med vår studie har varit att genom ett användar-
och systemperspektiv se vilka förändringar ett systembyte förde med sig på Kungälvs
sjukhus. Avgränsningar har gjorts från kringliggande system och kopplingar mot dessa.
Vår studie grundade sig på intervjuer och fältstudier på IT-enheten och med användare
på Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter denna studie från
såväl användar- som systemperspektiv ansåg vi att ELVIS användbara gränssnitt, den
förbättrade navigationen, systemets funktioner samt dess utvecklingsmöjligheter talade
för ett systembyte.

Nyckelord: Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus, ELVIS, ADAPT,
PAX, patientadministrativt system, Informix

Abstract
The region of Västra Götaland has had the ambition to improve the use of Information
Technology in the healthcare system. Common system has been one of the goals. The
undergoing coordination includes the administrative patient system called ELVIS,
which since a period of time was in use at Sahlgrenska Universitetssjukhuset in
Gothenburg. According to plans it will be implemented in all the regions hospitals. The
purpose of our study has been that through a user- and systemperspective find out what
changes are needed to replace the system in use at Kungälvs sjukhus. Delimitation’s
have been made from the subsystems and connections with these. Our study has been
based on interviews and fieldstudies at the Information Technology unit and with users
at Kungälvs sjukhus and Sahlgrenska Universitetssjukhuset. After this study from the
users- as well as systems perspectives we deemed that the useable interface of ELVIS,
the improved navigation, the function of the system and its development possibilities
suggests a replace of system.

Keywords: Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus, ELVIS, ADAPT,
PAX, patientadministrativt system, Informix
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Förord
För genomförandet av denna 10-poängsuppsats i systemvetenskap vill vi härmed tacka
all berörd personal på Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som
vänligt och villigt ställt upp på våra intervjuer och svarat på frågor. Vi vill också tacka
vår handledare Jan-Olof Karlsson.

Uddevalla, mars 2004

Helena Myhrberg
Johan Tegerot
Carin Wetterqvist
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionens största verksamhet med cirka
48 000 anställda och 90 procent av regionens totala budget. Inom Västra
Götalandsregionen finns 17st sjukhus, bland andra Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
fortsättningsvis benämnt SU och Kungälvs sjukhus, fortsättningsvis benämnt KS.

Västra Götalandsregionen har en ambition att förbättra IT-användningen inom vården,
gemensamma system är ett av målen. Inom vården används idag en mängd olika system
och för att underlätta arbetet för medarbetarna behövs en förenkling och samordning av
datasystemen. Den pågående samordningen gäller det patientadministrativa systemet
som finns i flera olika varianter på de olika sjukhusen. Detta system är ett av de
viktigaste systemen på sjukhuset då det är här man bokar patienter och samlar de
uppgifter som ligger till grund för bland annat fakturering och statistik och annan typ av
uppföljning.

Figur 1: Karta över Västra Götalandsregionen (Västra Götalandsregionen 2003)
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Det befintliga patientadministrativa systemet på KS, ADAPT, har varit i drift sedan
1991-92 och är således ett inarbetat system i organisationen. På SU har det tagits fram
ett nytt patientadministrativt system, ELVIS, som enligt beslut skall införas inom
sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi har efter samtal med IT-chefen på
Kungälv sjukhus, fått till uppgift att studera vilka konsekvenser ett systembyte från
ADAPT till ELVIS skulle föra med sig.

Förutom vår studie har en förstudiegrupp tillsatts med representanter från de olika
sjukhusgrupperingarna inom regionen. Denna grupp har enats om att göra en opartisk
konsultutredning och utvärdering av de olika patientadministrativa systemen som finns i
regionen.

1.2 ADAPT
ADAPT är ett patientadministrativt system som är utvecklat av IT-företaget SYSteam
(SYSteam) som är ett stort företag med kontor och dotterbolag på 48 platser i Norden.
En av de viktigaste kunderna är Hälso- och Sjukvårdssektorn, där SYSteam är en av
landets ledande aktörer. ADAPT implementerades på Kungälvs sjukhus i början av 90-
talet. Det är idag ett av de viktigaste systemen för Kungälvs sjukhus och fungerar som
ett administrativt stöd med funktioner bland annat för att registrera patienter och boka
besökstider. I ADAPT samlas uppgifter som ligger till grund för ekonomi och
statistikhantering. Det används på flertalet kliniker, främst av sjuksköterskor och
sekreterare. Idag har ADAPT knappt 300 användare på Kungälvs sjukhus.

1.3 ELVIS (Elektroniskt Vård-Informations System)
ELVIS är ett patientadministrativt system som idag är under utveckling av C & S
Healthcare (C & S) som är specialiserade på IT för sjukvården. Företaget är beläget i
Mölndal. Delar av personalen har tidigare arbetat med IT på Sahlgrenska, då i systemet
PAX. I och med detta finns hos C & S god kunskap om SU:s historik och dess
arbetsrutiner. Tillsammans utgör SU, Halmstad och Dalarna en kundgrupp/styrgrupp
beträffande utveckling av ELVIS. SU äger systemet men Dalarna och Halmstad bidrar
även de med pengar vid utvecklingsarbete. Regelbundna möten ihop med leverantören
sker ungefär varannan månad där önskemål och krav tas upp. På C & S:s hemsida (C&S
Healthcare) kan man läsa att ELVIS idag används på samtliga enheter på SU,
Specialistsjukhuset Frölunda, Landstinget i Dalarna och på Halmstads Lasarett och har
sammanlagt 22 000 användare.

1.4 PUL
Statliga restriktioner i form av lagar (Riksdagen) kan utgöra ett problem i stora
grupprogramvaror där många människor skall dela information som av en eller annan
anledning kan vara känslig. Lagen om PUL, personuppgiftslagen, påverkar utnyttjandet
av CSCW inom vårdsektorn. Bakgrunden till PUL är ett EG-direktiv om skydd för
enskilda individer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter. Lagen då den stiftades år 1973 kallades för datalag. Den 24
oktober 1998 trädde den nya personuppgiftslagen i kraft. Denna lag ersätter den gamla
datalagen från 1973. Personuppgiftslagen kom till för att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.
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1.5 Tidigare studier i ämnet
Vi har i en tidigare enkätstudie undersökt vårdpersonalens inställning till datorer.
Studien avsåg förhållningssätt till datorer i största allmänhet och funktionalitet vad
gäller datorer på arbetsplatsen på akutmottagningen NÄL (Norra Älvsborgs
Länssjukhus) i synnerhet. Vi intervjuade dessutom tre sjuksköterskeelever om deras
datorerfarenheter, från praktikperioder och under utbildningen. Alla gick sin sista termin
på HTU. Delar av detta material har vi använt oss av som bakgrundsfakta i denna C-
uppsats. Det har även givit oss en viss förförståelse för den IT-problematik som kan
råda ute på sjukhusen.

1.5.1 Kvantitativ undersökning
Från vår enkätstudie har vi kunnat påvisa skillnader dels mellan yrkeskategorier men
också vad gäller ålder och intresse.
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Tabell 1: Har datorn underlättat ditt arbete? (Myhrberg, Tegerot & Wetterqvist, 2003)

I tabell 1 visas sambandet mellan olika yrkeskategorier och huruvida de tycker att
datorn har underlättat deras arbete eller inte. Här ser vi att arbetar man som sekreterare
så tycker man att datorn har underlättat arbetet mycket, vilket inte är så konstigt då
sekreterarnas främsta uppgift är att dokumentera.
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Tabell 2: Hur ofta används datorn på fritiden? (Myhrberg, Tegerot & Wetterqvist, 2003)

I tabell 2 visar vi att det finns samband mellan vilken ålderskategori man tillhör och hur
ofta man använder datorn på fritiden. Tabellen visar att alla under 35 års ålder i vår
respondentgrupp använder datorn varje dag. Utbildningstiden är naturligtvis beroende
av vilka förkunskaper man har.

1.5.2 Kvalitativ undersökning
I vår studie beträffande användande av datorer intervjuade vi blivande sjuksköterskor.
På frågan om de tre studenterna fått någon datautbildning under sin utbildning på
vårdskolan svarar en av respondenterna:

”Ytterst lite. Vi fick sitta med ungefär 25 frågor med A B C alternativ och
besvara dessa på egen hand och när vi klarade av att svara rätt på dem fick vi ett
certifikat. När man svarade fel på en fråga så pep det och så fick man lära sig
automatiskt hur man skulle trycka ungefär så att det skulle bli rätt. Jag lärde mig
ingenting på detta. Det tycker jag var behavioristisk inlärning, bara mekanisk
inlärning, mycket dåligt.”

Detta är något som de andra två respondenterna instämmer i. Ingen av dem tyckte att
den datautbildning som tillhandahölls var tillräcklig. Inte heller på praktikplatserna
ansåg respondenterna att fortbildningen i datorkunskap var tillräcklig. Respondenterna
uttrycker en rädsla för datorer som arbetsredskap, detta anses vara generellt utbrett inom
vården.

1.6 Syfte och problemformulering
Då KS på uppdrag av Västra Götalandsregionen kommer att byta patientadministrativt
system från ADAPT till ELVIS innebär detta en förändringsprocess för verksamheten.
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Undersökningens övergripande syfte är att få kunskap om de konsekvenser som ett
införande av det patientadministrativa systemet ELVIS för med sig.

Undersökningen kan sammanfattas i följande frågeställningar:

� Vad talar för ett gemensamt system på KS och SU?
� Vilka tekniska aspekter i fråga om databas och operativsystem bör beaktas?
� Får KS vid införandet av ELVIS ett patientadministrativt system som motsvarar

eller överträffar de krav på funktionalitet användarna har på ADAPT i dag?

Vi har haft för avsikt att närma oss problemområdet från två olika perspektiv, användar-
och systemperspektiv.

2 Metod
Vår undersökning har till största delen utgjorts av intervjuer och etnografiska
fältstudier, där vi har besökt de olika respondenterna i deras arbetsmiljö. Hughes, King,
Rodden och Andersen (1994) anser att det finns två orsaker till varför etnografin
etablerat sig inom systemutveckling. En av anledningarna är de misslyckade
systemprojekt som till stor del anses bero på bristen på koppling till de sociala
sammanhang som systemet skall verka i. Det andra är medvetenhet kring komplexiteten
i designprocessen där förståelse för samarbetsaspekter och sociala faktorer är ett krav
för att lyckas. I dessa sammanhang kan man dra nytta av etnografin som har stor
förmåga att synliggöra sociala strukturer i verkliga arbetssituationer. Etnografin
fokuserar på människors aktiviteter i det verkliga livet. Blomberg, Giacomi, Mosher och
Swenton-Wall (1993) säger att fördelen med etnografi är att det är arbetet och inte
teknologin som är det centrala. Fetterman (1989) ser studien av de mänskliga
aktiviteterna i det vardagliga livet ute på fältet som ett grundläggande och centralt
moment och menar att intervjuer förklarar och sätter observationer i ett större
sammanhang. Hughes et al. (1994) presenterar en indelning av olika sätt att tillämpa
etnografiska principer inom systemvetenskapen. Indelningen baseras på författarnas
egen forskning och erfarenheter. De tar upp fyra olika tillämpningssätt; concurrent
ethnography, quick and dirty ethnography, evaluative ethnography och re-examination
of previous studies. Tillämpningssätten flyter många gånger ihop.
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____________
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Relation

Driven by study Driven by study Driven of initial
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Driven by outline
design

Form of system Interactive
workspace systems
with emphasis on
detail of work

Interactive
workspace systems
and overall system
structure

Interactive
workspace systems
and overall system
structure

General platforms
to support a range
of different
applications

Tabell 3:Översikt av etnografiska tillämpningssätt och dess kännetecken (Hughes et al. sid 10,  1994)

Vi har i vårt etnografiska arbete en blandning av quick and dirty och evaluative
etnografi. Quick and dirty ethnography är en kort etnografisk undersökning i den
betydelsen att tidsperioden sträcker sig från dagar till veckor istället för månader eller år
som i den traditionella etnografin. Meningen är att få en överskådlig bild och snabb
förståelse för problemområdet, samtidigt accepteras det omöjliga i att få en fullständig
och detaljerad kartläggning av det studerade fenomenet. Quick and dirty ethnograpy ger
möjlighet att erhålla värdefull kunskap om arbetets sociala struktur och organisation i
relativt stora arbetsmiljöer. Detta ger inte systemutvecklarna några specifika designkrav,
däremot information om användbarhet och acceptans av systemen.

Evaluative ethnography är en fokuserad version av quick and dirty ethnography.
Syftet är att utvärdera befintlig design. Evaluative ethnography behöver inte
nödvändigtvis innebära någon längre period av fältarbete. Studien av ELVIS som
befintligt system kan sägas vara gjord med hjälp av evaluative etnografi. Vi har jämfört
funktionaliteten i ELVIS med det befintliga systemet på KS samt studerat den miljö och
de krav som anses nödvändiga för ett systembyte. Vi har på detta sätt fått stor inblick i
vilken arbetsmiljö och vilka kringfaktorer de anställda har och sett det
patientadministrativa systemet i dess kontext. Etnografiska fältstudier handlar om att
deltaga i och observera hur människor arbetar och agerar. Det är ett mycket visuellt
arbetssätt. Om man vill förstå människans beteende i dess kontext så anser Kvale (1997)
att observationer i fält ger mer kunskap än intervjuer om desamma.

Vår undersökning baseras på de fältstudier och intervjuer som vi gjort med anställda
inom KS som är vår uppdragsgivare, samt på SU där man idag använder och utvecklar
ELVIS.
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2.1 Avgränsningar
Det patientadministrativa systemet är knutet till flera kringsystem som ekonomi,
personal och statistik. I detta arbete har vi avgränsat oss från dessa administrativa
system samt kopplingar mot dessa och tar endast upp systembytesproblematiken vad
gäller det patientadministrativa systemet.

2.2 Procedur
Grundmaterialet till detta arbete har samlats in i omgångar. Ett flertal besök på både
Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har genomförts. Under studien
genomfördes ett antal intervjuer och etnografiska studier med användare av ADAPT
och ELVIS på respektive sjukhus. Tilläggsfrågor har efterhand skickats ut via e-post till
berörda sjukhus allteftersom de har dykt upp, detta för att säkerställa resultatet. Vi har
även använt oss av en enkätundersökning samt en kvalitativ undersökning från vår
förberedande kurs inför examensarbetet. Vi har under vår studie sökt använda oss utav
det som man inom ämnet MDI kallar awareness mekanismer, då vi försökt skapa oss en
bild av den fysiska och sociala kontexten.

2.3 Kvalitativ metod
Vi har utformat varje intervju efter respondenten för att få fram så mycket information
om systemet som möjligt. Intervjuerna genomfördes efter respondenternas önskemål på
deras arbetsplatser, dels på Barnakuten på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg
(som ingår i SU), dels på IT-enheten på Sahlgrenska sjukhuset och på
Akutmottagningen, Kirurgmottagningen och IT-enheten på KS.

2.3.1 Urval
Under insamling av material gjordes tolv intervjuer, nio stycken på KS och tre stycken
på SU. De är uppdelade i följande yrkeskategorier och antal.

IT-chef KS (2 st)
Systemadministratör KS (1 st)
Systemförvaltare KS (2 st)
Läkarsekreterare KS (4 st)
IT-chef SU (2 st)
Läkarsekreterare SU (1 st)

Vi har haft IT-chefen på KS som extern uppdragsgivare. Han har tillsammans med
systemförvaltaren och systemadministratören utgjort vår kontakt på KS. De har i sin tur
förmedlat kontakter både internt på KS och externt på SU. Alla kontakter har förmedlats
av vår uppdragsgivare. Vi har dock själva bestämt vilka yrkeskategorier och vilka
kliniker vi önskat komma i kontakt med. Alla respondenter tillfrågades angående
inspelning av samtal och informerades om syftet med studien. Samtliga respondenter
tillät inspelning av intervjuerna och de gavs tillfälle att uttrycka sina åsikter. Under våra
intervjuer tycker vi att vi har fått bra kontakt med alla våra respondenter och att de har
varit öppna om allt vi har frågat om. Vid samtliga intervjuer var vi minst två intervjuare,
varav en hade huvudansvaret. Som stöd för intervjuerna har vi haft frågemallar.
Samtliga intervjuer skrevs ned för att vi skulle ha möjlighet att återkomma till dessa vid
bearbetning av materialet.
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Under våra fältstudier har vi sett till hur interaktionen mellan användare och
patientadministrativa systemet fungerat samt till vilken miljö användarna arbetar i.
Detta är viktigt att ta hänsyn till vid skapande och införande av nya system. Vi har vid
besök på barnakuten på SU och på akutmottagningen på KS fått vara med och studera
hur sekreterare och sköterskor arbetar i det patientadministrativa systemet.

2.3.2 Reliabilitet och validitet
Vi har försökt göra ett reliabelt/pålitligt arbete. Hög reliabilitet finns om olika och
oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärligen samma
resultat. Det är dock inte tillräckligt att ha reliabel information, Holme och Solvang
(1997) menar att det dessutom är nödvändigt att det material vi samlar in är pålitligt och
sanningsenligt för att vi skall få en valid informationsmassa att arbeta med. För att öka
validiteten har vi valt att studera flera olika yrkesgrupper på två olika sjukhus.
Anledningen till att vi använder flera källor vid insamlandet av data har varit att
fastställa sammanhängande mönster dels mellan sjukhusen, dels inom yrkesgrupperna.
Vid intervjuerna var minst två av oss (författarna) närvarande och en bandspelare
användes för att spela in samtalen. Detta för att ge oss möjlighet att fokusera på det
pågående samtalet och säkerställa information.

2.4 Metoddiskussion
Vårt arbete har varit iterativt. Vi började med en ingående studie på modulnivå men
övergick senare till en mer övergripande sådan beträffande konsekvenserna av ett
systembyte. De första observationerna som utfördes på detaljnivå gav oss en god inblick
och förståelse för hur systemen fungerade i verksamheten samt hur arbetssituationen såg
ut för användarna.

3 Teori

3.1 Förändringsprocessen
En förändrings förlopp kan betraktas som en process. Ahrenfelt (2001) skriver att det
finns flera olika förutsättningar som gäller vid större förändringsarbeten, vilket innebär
att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras. Vidare skriver Ahrenfelt
(2001) att en av förutsättningarna för förändringsarbete är att det finns en ständig
föränderlig kontext som skapar ett tänkbart eller aktiverat hot mot organisationen. Detta
medför att beslut fattas om att organisationen behöver anpassa sig till den föränderliga
kontexten för att nå målen. Anpassningen innebär att både chefer och medarbetare skall
lära sig att tänka, känna och agera på ett delvis nytt sätt. Ledningen måste inse att den är
beroende av sina medarbetare för att kunna genomföra förändringen och att
medarbetarna blir lärare. De måste också inse att desto mer frihet ett levande system
som medarbetarna får, desto större förmåga till självorganisering. Målen måste brytas
ner till den lägsta nivån i hierarkin. Det kan få stora kostnader som följd om inte
ledningen förberett sig väl inför en större förändring. Det är viktigt att inte ledningen
styrs av sina önskningar om verkligheten, utan av verkligheten själv menar Ahrenfelt
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(2001). Ju tidigare en organisation genomför nödvändiga förändringar desto mer
kontroll har de över situationen. En uppkommande kris kan annars tvinga
organisationen till bakåtgående förändringar och skapa någon slags försvarsposition
som styrs av kaos och irrationalitet.
Ahrenfelt (2001) skriver dessutom att ett förändringsarbete alltid får kritik. En
medarbetare som är kritisk är engagerad och delaktig i processen. En förändringsledare
bör leta upp den grupp som är kritiska och lyssna på kritiken. ”Bra kritik berör oss”
skriver Ahrenfelt (2001) på sid 296 . En chef kan inte kräva att kritiken ska framföras på
ett sätt som inte väcker känslor hos dem menar Ahrenfelt (2001). Det är genom
känslorna som det underliggande budskapet hörs.

Kritik växer fram ur två poler som båda är viktiga. Dessa poler är egennyttan kontra
totalnyttan och är komplementära till sin karaktär eftersom alla människor och varje
organisation äger båda samtidigt skriver Ahrenfelt (2001). Under stark oro ser
medarbetaren att han eller hon kommer att drabbas mycket hårt av förändringen. Det
kan även vara en kollektiv oro där en hel arbetsgrupp eller avdelning kan känna sig
hotade. De kommer troligen att ge varandra argument för och emot förändringsarbetet
under kaffepausen. Det finns även kreativ kritik som i första hand är totalnyttig och
fokuserad på kontext och den organisatoriska processen och i andra hand på egennyttan.
I bägge fallen menar Ahrenfelt (2001) är de signaler som talar om för chefer och
medarbetare att vi har kunskap att hämta och att om vi inte tar kritiken på allvar så
kommer det att skapa större problem i organisationen än vad som är nödvändigt.

3.2 Systemutvecklingsprocessen
Vid införandet av nya system finns det metoder som kan underlätta arbetet under vägen
och ge större möjligheter till ett bra resultat. Ett informationssystem samlar in,
bearbetar, lagrar, överför och presenterar information. (Andersen, 1994) Hur väl det
fungerar beror inte bara på teknik utan även på organisationens behov samt vad
användarna har för referensramar och vad de uppfattar som viktigt och relevant. Det
finns flera metoder och tekniker för att reda ut vad en specifik organisation behöver i
form av informationshantering. I Andersens bok om systemutveckling (1994) beskrivs
ett informationssystems livscykelmodell. De olika stegen går från förändringsanalys och
systemutveckling vidare till förvaltning och drift för att till sist avslutas med avveckling.
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           Systemutveckling

              Systemering

FA A U R Implementering Förvaltning
och drift

Av

FA=Förändringsanalys
A=Analys
U=Utformning
R=Realisering
Av=Avveckling

3.3 MOA-modellen
En annan modell är MOA-modellen. Traditionellt sett har systemutveckling varit
teknikorienterad och detta har ibland lett till för organisationen och människan själv
negativa konsekvenser. Bra tekniska lösningar kan ge mindre bra konsekvenser av
social natur. Ett exempel är sämre arbetsmiljö som mer monotona arbetsuppgifter och
ökade prestationskrav. Grundén (1992) beskriver med hjälp av MOA-modellen
(människa, organisation och ADB-system) systemutvecklingen från ett
människoorienterat sätt. Man utgår här ifrån att organisationen består av
grundenheterna, människa, teknik, uppgift och resurs. Med hjälp av dessa enheter
samordnas och styrs verksamheten. Det centrala är att människan skall fungera ihop
med systemet och ges möjlighet till utveckling

3.4 MDI
Användarnas förståelse och involvering i utvecklingsarbetet lyfts fram som en viktig del
i utvecklingen av t ex ett nytt system. Det har också talats om vikten av att lägga ned
mycket tid och kraft på just denna bit i utvecklingsarbetet och att inte skynda förbi
denna och tro att man har förstått det hela för att sedan få börja om från början då man
fått det hela om bakfoten. Preece, Rogers och Sharp (2002) beskriver hur man kan se på
design-, system- samt användarmodellen. Designmodellen motsvaras av den bild som
designern har av hur systemet borde fungera medan systembilden motsvaras av hur
systemet de facto fungerar. Användarmodellen är hur användaren uppfattar systemet.
Med andra ord kan man säga att systembilden fokuserar på hur systemet beter sig – hur

Kravspec Realiserbart IS Färdigt IS Infört IS

Figur 2: Livscykelmodellen (Bearbetad från Andersen, sid 48, 1994)
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det fungerar medan användarbilden skapas av systembilden. Norman (1986) anser att
den ideala situationen uppstår när användarmodellen överensstämmer med
designmodellen. Användaren lär sig det mesta om systemet genom att använda och
utforska det. På så sätt skapar han/hon sin egen bild av systemets design, en så kallad
mental modell (användarmodell) medan konstruktören, medvetet eller omedvetet,
skapar en begreppsmodell, dvs den konceptuella modellen.

Vid utformning av ett gränssnitt bör man bland annat fundera på följande: Vem skall
använda systemet? Vilka uppgifter skall utföras och hur ofta? Preece, Rogers och Sharp
(2002) poängterar vikten av att tänka på att människor är olika, har olika sätt att lära och
olika bakgrund samt att alla är medvetna om vad som pågår och vilka som är
involverade – s k awareness mekanismer. Vidare förklarar Preece, Rogers och Sharp
(2002) awareness som en människas förmåga att behålla och ständigt uppdatera vad
som händer i en fysisk och social kontext genom att uppfatta det som hela tiden sker i
periferin runt omkring. Det är alltså inte fråga om en observation av något, utan
förmågan att ”känna av” omgivningen och det som händer. Denna egenskap är av godo
eller snarare nödvändig för att för att t ex skapa ett bra gränssnitt. Här krävs att man
uppfattar den tekniska atmosfären, tekniken kring systemet men än mer att förstå och
studera, lära kring samarbetsformer. Vilka är målen och syftet med arbetet?

I användarcentrerad designutveckling ses enligt Preece, Rogers och Sharp (2002)
användaren som en del av systemet till skillnad från den traditionella synen på ett
system som innehåller en teknisk del och sedan slutar vid datorns ”kontaktytor” och
låter användaren stå utanför systemet. ACD innebär att användaren är just som ordet
säger – Centrerad, dvs i fokus. Man kan se på användbar designutveckling dels som en
process, ett sätt att utveckla användbara system, men också en attityd som de som deltar
i utvecklingsprojektet måste anamma för att man skall kunna utveckla användbara
system. Gulliksen och Göransson (2002) skriver att det är viktigt att se
användbarhetsarbetet som en röd tråd löpande genom hela utvecklingsprocessen och
vidare genom livscykeln.

3.5 Knowledge management
Organisationens lärande blir allt viktigare. I Birchall och Lyons bok från 1996 ses
kärnkompetensen hos en organisation som individernas kunskaper plus tekniska
resurser och företagets förmåga att sprida kunskapen till organisationens alla delar. Det
räcker dock inte med den kunskap som finns inom företaget. Enligt Nonaka, Toyama
och Konno, (2002) måste företaget kunna tillägna sig både egen kunskap och kunskap
som kan nås utanför den egna organisationen samt ha förmåga att tillämpa den.
Kunskap definieras här som fakta och metoder som är beroende av tid och
sammanhang. Utan sammanhang är det endast information.

Nonaka, Toyama och Konno (2002) anser att det finns två kunskapstyper, den implicita
kunskapen som är svår att definiera, den måste upplevas för att förstås, den är
erfarenhetsbaserad. Den andra typen av kunskap är de explicita som går att överföras till
andra, skrivas ner eller på annat sätt delas. Av den kunskap som organisationen har
tillgång till är den implicita kunskapen som de enskilda medarbetarna har och
individernas förmåga att förvalta denna kunskap, enligt Alavi och Tiwana, (2002) är det
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detta som utgör det största värdet för organisationen. Nonaka, Toyama och Konno
(2002) menar att för kunskapsskapande krävs möjlighet att interagera, en gemensam
kontext och en förmåga att ta till sig och ta tillvara kunskap.

SECI-modellen visar olika interaktionssätt mellan implicit och explicit kunskap:

Socialisering Externalisering

Internalisering Combination

Bilden visar hur kunskapen går från implicit till explicit och tillbaka till implicit.

� Externalisering (implicit till explicit) När den implicita kunskapen skrivs ned
eller på annat sätt görs möjlig att överföras till andra individer.

� Combination (explicit till explicit) När explicit kunskap sammanställs på ett sätt
så att det ger ny kunskap. Organisationen sammanställer sin patientinformation
på ett nytt sätt och utifrån det får ny kunskap.

� Internalisering (explicit till implicit) När individen tar till sig kunskap genom att
utföra arbetsuppgifter inom organisationen eller tar del av kunskap genom att
läsa och lära av vad någon annan har skrivit.

� Socialisering (implicit till implicit) När individer arbetar eller på annat sätt
spenderar tid tillsammans får de delade erfarenheter som leder till implicit
kunskap hos de individer som deltar.

Kunskapstillväxten rör sig som en spiral genom dessa fyra delar. Spiralen växer hela
tiden och kunskapen sprids genom organisationen och även ut i omvärlden. För att
kunskap ska ha ett värde måste den sättas in i ett sammanhang. Den tredje delen är
vilken kunskap organisationen har förmåga att ta till sig och vad den används till. Det är
inte bara organisationen som påverkas av yttervärlden utan även i hög grad tvärtom.

De tre faserna inom kunskapshantering där den tredje är den som betingar det största
värdet för organisationen. Kunskapsskapandet, kunskapskodifiering eller externalisering
som Nonaka, Toyama och Konno (2002) kallar det i modellen ovan och

Implicit Implicit

Explicit Explicit

Explicit

ExplicitImplicit

Implicit

Figur 3: SECI-modellen (Bearbetad från Nonaka, Toyama & Konno, sid 47, 2002)
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kunskapstillämpning. Detta är när kunskapen rör sig genom organisationen och blir
använd där den behövs.  Det är först i detta stadiet som kunskap blir till ett värde för
organisationen.
Alavi och Tiwana, (2002) skriver att förmågan att ta hand om individens kunskap, ha
förmåga att utnyttja den när den behövs och där den behövs i organisationen kallas
kunskapsintegration. Är kunskapsintegration hög har organisationen förmåga på rätt sätt
upptäcka och utnyttja nya möjligheter och hot. Ett problem i organisationer som har ett
IT-system som är det som håller dem samman är att banden blir svaga.
Kunskapsspridning går lättare om det finns starka band mellan medarbetare och för det
krävs täta kontakter. I organisationer med svaga länkar kan resultatet bli att
kunskapsfördelningen blir sned och alla medarbetarna inte får samma tillgång till den.
Att undvika detta är resurskrävande men nödvändigt menar Alavi och Tiwana, (2002).

3.6 Datorstöd för samarbete - CSCW
Ljungberg (1994) menar att skillnaden mellan grupprogramvara och
enanvändarapplikationer är att grupprogramvaran vid design måste kontextmodifieras
för att generera avsedda effekter. Ett patientadministrativt system för ett sjukhus är
byggt för att många människor skall kunna boka, söka och registrera patienter
oberoende av var på sjukhuset de befinner sig eller om det är natt eller dagarbetspass.
För att detta skall fungera använder man sig av CSCW som står för Computer
Supported Cooperative (eller Collaborative) work. CSCW lägger vikten på
teknikanvändning vid olika former av samarbete. (URL 1) Det har sin början som
disciplin 1984 när forskare samlades att utveckla olika typer datastöd i arbete. Intresset
ökade snabbt i takt med behovet av olika typer av samarbetssystem, grupp-
beslutssystem och fleranvändarsystem menar Banon, (1993) Alla företag och
organisationer söker öka sin effektivitet på olika sätt och behöver ständigt nya och
snabbare sätt att kommunicera. Det är nödvändigt att klara av att kommunicera och
hålla sig uppdaterad var som helst och när som helst. Personal t ex inom vården behöver
kunna arbeta och ändra information i samma system för att på ett effektivt sätt kunna
samarbeta. CSCW försöker enligt Banon, (1993) att få tekniken att anpassas till
människans beteende. Det är ett multidisciplinärt forskningsområde (URL 1) där
forskare från bl a områdena informatik, datavetenskap, sociologi, psykologi,
organisation och arbetsvetenskap undersöker hur grupparbete kan stödjas av
informations och kommunikationsteknologi. Det är viktigt att poängtera att CSCW inte
enbart är fokuserat på teknologi men teknologi är den drivande kraften bakom
disciplinen. Människor samarbetar, arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål
eftersom det är tillfredsställande eller produktivt vid ett visst tillfälle enligt Lundberg
och Stöckel (1997).

Genom ett centraliserat informationslager i grupprogrammen stöds delning av kunskap.
Här kan gruppen dela kunskap och erfarenheter och därmed minska onödigt arbete. Om
detta informationslager ständigt uppdateras så kan det fungera som ett ”gruppminne”
vilket minskar möjliga problem. Denna samlade information, gruppminne kan vara en
utmärkt guide och ett studiematerial när nya medlemmar skall introduceras i gruppen
eller när personer inom gruppen byter arbetssysslor. En svag punkt i detta gruppminne
är att det endast fungerar då alla bidrar både vad det gäller insamling samt användande
av information. Vid användning finns flera fördelar skriver Lundberg och Stöckel
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(1997), förutom den ovan beskrivna informationsbanken kan man se att
gruppdynamiken fungerar bättre, gruppmedlemmarna känner en samhörighet och
arbetsbelastningen fördelas inom gruppen mm.

CSCW handlar om kommunikation, samarbete och koordination mellan människor, hur
människor arbetar tillsammans i grupp och vad som krävs av datorer och artefakter
inom IT området för att dessa skall fungera som stöd för detta. Grupprogramvaror kan
sägas vara en teknologi vi använder oss för att underlätta grupparbeten medan CSCW
egentligen innebär studien som undersöker användbarheten och designen av denna
grupprogramvara. Det som skiljer grupprogramvaror från andra applikationer är att
grupprogramvaror gör användaren medveten om att han är medlem i en grupp. Andra
applikationer vill gömma och skydda användaren från andra. För att grupprogramvaror
av olika slag ska fungera fullt ut i organisationen måste användarna smärtfritt kunna gå
mellan att arbeta individuellt och gemensamt. Systemet ska vara uppbyggt så att
dokumenten kan gå från att bearbetas i grupp till individuellt och tillbaka igen flera
gånger. Brister som kan uppstå är inte enbart teknologiska utan även sociala,
organisatoriska och kulturella. Syftet är med grupprogramvaror är enligt Baecker,
(1993) som ovan nämnts samarbete, kommunikation och koordination människa till
människa (MMDI) och inte människa till maskin eller maskin till människa (MDI). För
att en grupprogramvara skall förstås och användas på ett bra och effektivt sätt krävs att
individerna i gruppen har samma bild av hur programmet är tänkt att användas, att den
kognitiva bilden av det som behandlas i programmet ser likadan ut. Om samstämmighet
i att tänka och förstå råder ökar förutsättningarna för en lyckad användning av en
grupprogramvara.

Tidsberoende Tidsoberoende
Samma
plats

”Face to face”
T ex ordinär föreläsning, PC-
projektor

Asynkron interaktion
T ex stöd för informationsdelning vid
skiftarbete

Olika
platser

Synkron distribution
T ex videokonferenser och chat

Asynkron distribution
T ex email och diskussionsforum

Tabell 4 : CSCW:s tids- och rumsdimensionerna (Bearbetad från Ljungberg, sid 15, 1994)

Huvudsaken i den vänstra kolumnen är graden av effektivitet och det bidrag som IT-
stöd tillför i denna fråga, detta gäller oberoende av om man befinner sig på samma eller
olika platser. Dessa verktyg används bl a i diskussioner, röstning, problemlösning mm.
Exempel på verktyg i den vänstra kolumnen kan vara overhead-projektor,
videokonferenser, WYSIWYG-applikationer mm men även TV, radio och telefon.
Verktyg som används av personer på samma plats och samtidigt kan sägas ha en
synkront centraliserat användningsområde menar Lundberg och Stöckel (1997), medan
användning på olika platser vid samma tillfälle kan sägas vara asynkront
decentraliserade. I den högra kolumnen ligger vikten vid tidsoberoende delgivning av
information. Exempel på verktyg i den tidsoberoende kolumnen kan vara Lotus Notes,
Groupwise samt andra grupprogram för schemaläggning, gruppkalendrar, stöd för
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dokumenthantering, arbetsflöden, analys av affärsprocesser, hit kan också ordinära mail
räknas. Verktyg som används vid olika tid men på samma plats sägs vara asynkront
centraliserade. Oberoende användande på olika platser benämns asynkront
decentraliserade. Grupprogrammen skall underlätta kommunikation och göra det lätt att
nå ut till många. Informationsutbyten kan dock ske på olika nivåer anser Lundberg och
Stöckel (1997), t ex en till en i form av elektronisk post, en till många vid exempelvis
sändlistor, många till en vid arbete så som rapportering och mellan många och många
vid videokonferenser eller liknande.

4 Resultat
Vårt resultat bygger i huvudsak på intervjuer men grundar sig även på de fältstudier
som utförts. Inledningsvis gjorde vi en intervju med IT-chefen på KS för att få en
bakgrund till förhållandena på KS och utröna vilken förändring som sjukhuset står inför
och hur man resonerar kring ett byte av det patientadministrativa systemet ADAPT.
Vidare intervjuade vi två IT-chefer på SU som båda är delaktiga i utvecklandet av
ELVIS och har erfarenhet av det tidigare införandet av detta på SU. Systemförvaltaren
av det nuvarande patientadministrativa systemet på KS har gett oss förståelse för hur
arbetet på sjukhuset fungerar och vilken typ av stöd det patientadministrativa systemet
ger. Användare på de båda sjukhusen har observerats och har framfört sina åsikter om
respektive system. Vi har försökt att fånga upp relevant material som knyter an till
arbetet och presenterar här resultatet ur ett systemperspektiv och ett användarperspektiv.
Under systemperspektivet ser vi på konsekvenserna från den tekniska sidan med
kringsystem, databas och implementering. Användarperspektivet har användarens syn
på ett systembyte, önskemål och krav på funktioner, utbildning och vad som kan
underlätta ett systembyte.

4.1 Systemperspektiv
ADAPT är ett teckenbaserat patientadministrativt system som körs i UNIX-miljö med
en Informixdatabas. ADAPT fungerar som ett nyckelsystem på Kungälvs sjukhus och
startades upp 1991-1992. Det finns många i verksamheten som klagar på programmets
uppbyggnad och brister när det gäller vissa funktioner och kopplingar till
kringfunktioner men driften är pålitlig och det är sällan eller aldrig problem med att
systemet ”går ner”. Systemet fyller enligt respondenterna idag sin funktion. Ett fortsatt
arbete i ADAPT hade enligt respondenter på KS krävt en vidareutveckling av systemet
för att skapa ett väl fungerande system. Ett införande av ELVIS på KS och de övriga
sjukhusen i regionen kommer enligt en respondent på SU att minska de utgifter som
annars skulle uppkomma vid införandet av ett nytt system. Någon egentlig
inköpskostnad av ELVIS föreligger inte.

En av respondenterna på IT-enheten på SU uttrycker att de är angelägna om att ha ett
gemensamt system med de andra sjukhusen i regionen. Man får som patient idag söka
vård var man vill och då underlättar det med gemensam information. Tanken är att man
skall kunna sitta i Göteborg och boka ett besök på NÄL eller något av de andra
sjukhusen i regionen. Även på KS ser man vissa fördelar med en regional applikation:
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”Om det blir en regional applikation så kommer ju regionen att garantera en
viss utveckling av Elvis, kan man ju säga, och vi får utgå från att den
utvecklingen kommer att vara till gagn för Kungälvs sjukhus.
Så måste vi nog se det.”

ELVIS har ett helt nyskrivet användargränssnitt, utvecklat i Visual Basic. Där har man
utgått från alla de funktionerna som fanns i det gamla teckenbaserade system som
tidigare fanns på SU, det s k PAX. PAX är liksom ADAPT ett teckenbaserat
patientadministrativt system som körs i UNIX-miljö med en Informixdatabas. En av
respondenterna på SU uttrycker skillnaden mellan ELVIS och PAX:

”ELVIS har ju betydligt mycket större möjligheter, det har en helt annan
flexibilitet än vad PAX har. PAX är ju hårdkodat, man får ju spetta sig in i
det systemet för att flytta ett kommatecken, det kan kosta hur mycket som
helst. ELVIS har helt andra möjligheter.”

Ett utvecklingsarbete pågår för att färdigställa ELVIS, all källkod skall under 2004
skrivas om till det nya gränssnittet. SU:s roll blir att utveckla och leverera ELVIS
medan implementeringen sköts av respektive IT-enhet. Under utvecklingsarbetet
kommer sjukhusen i regionen att få vara med och påverka. En regional grupp finns, med
en representant från Kungälv samt representanter från övriga sjukhusgrupper i regionen.
Slutdatum är satt till 2004-12-31. Det som då återstår att hantera är databasmiljön.

Inom sjukvården får klinikerna enligt respondenterna betalt delvis efter vad man
presterar, ersättning efter prestation. Denna prestation registreras i form av DRG-koder
som samlas i ADAPT. Detta används sedan som utdata för att få betalt men även till
statistik, rapporter mm. Liknande moment finns även i öppenvården och denna
”lönespecifikation” har sjukhusen till uppgift att lämna in varje månad. Yttre
organisationer så som socialstyrelsen m fl kräver uppgifter som till viss del eller helt är
integrerade i systemet. ADAPT och ELVIS har kopplingar till flera kringfunktioner,
båda är kopplade mot såväl externa kringfunktioner som Centrala
Folkbokföringsregistret och andra interna system på sjukhuset.
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Såväl figur 4 ovan som figur 5 nedan visar komplexiteten kring de patientadministrativa
systemen som finns på sjukhusen. Respondenterna vid KS anser att vid ett systembyte
är det ytterst viktigt att inga utav ADAPT:s funktioner faller bort. KS vill naturligtvis
inte genomföra ett systembyte och få ett system som har sämre funktionalitet än det
nuvarande. Summa input skall minst resultera i samma output som idag.

Figur 4. ADAPT med kringfunktioner (Bearbetad från Svantesson et al., sid 2, 2003)
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4.1.1 Operativsystem
Vid drift av ELVIS krävs operativsystem Microsoft Windows NT4 eller högre. Idag har
man på SU MS Windows 2000 men man rekommenderar MS Windows XP då detta är
bättre när det gäller behörighetsbyte. KS använder idag NT4 men ersättning av dessa
mot XP pågår.

För att snabba upp systemet avser man på SU att införa MTS (Microsoft Transaktion
Server) vilket innebär att man använder sig av en dator som sköter allt det tunga jobbet.
hämtar uppgifterna och skickar tillbaka dem.

4.1.2 Databas
Vid ett införande av ELVIS på KS finns alternativen att använda sig av ELVIS med
PAX-databasen, dvs SU:s informixdatabas eller att ha kvar den befintliga databasen,
den så kallade ADAPT-databasen och göra en koppling mellan ADAPT-databasen och
ELVIS. Detta anser respondenterna dock icke vara tilltalande eftersom en ny
strukturerad databas i framtiden krävs för smidig integration med andra system.
ADAPT ligger idag på en Informixdatabas med många kopplingar till kringsystem. Ett
övertagande av den PAX-databas som ELVIS idag körs på skulle på intet sätt förbättra
de databasmässiga förhållandena. En av respondenterna uttrycker det enligt följande:

”ADAPT är ett himla spaghettisystem egentligen, det är ju så, men vi
känner till den spaghettin rätt bra, vi vill inte ha ny spaghetti. Men vi
känner ju också att vi kan inte bygga upp något stort utifrån ADAPT så
som det ser ut idag heller även om vi fick så att säga den möjligheten så
skulle vi också behövt göra något där.”
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Figur 5 Elvis med kringfunktioner
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               KS       SU

Figur 6 ovan visar att SU har PAX som grundsystem inom det patientadministrativa
området. På PAX-systemet ligger ELVIS-gränssnittet som är ett Windowsstandardiserat
gränssnitt.. Successivt tas PAX bort och det nya systemet ELVIS växer fram. Det som
nu återstår av PAX-systemet är i stort sett databasen, man lagrar alltså fortfarande data i
PAX-databasen och hämtar även data härifrån. Detta innebär att det fortfarande är PAX
och dess struktur som styr vad som finns i ELVIS. Längst ner i botten ligger även här en
informixdatabas som lagrar all data. Under 2005 skall en övergång från ELVIS-PAX till
enbart ELVIS att ske inom SU.

På KS önskar man få en strukturerad databas av märket Microsoft SQL-Server.
Respondenten menar där att det bästa vore om man på ett regionalt plan utarbetade en
databas gemensamt för regionen och väntar med införandet av det nya systemet tills
detta är klart. På detta sätt kan införandet av ELVIS och den nya databasen MS SQL-
server genomföras i samma skede som en färdig produkt. Samtidigt ger detta personalen
på KS tid för avveckling av ADAPT och förberedelse inför implementeringen av
ELVIS. På SU har de valt att implementera systemmodulerna allt eftersom de blir
färdiga och har hela tiden kört PAX parallellt som säkerhet. Denna möjlighet finns inte
på KS.

Även på SU finns tankar på en MS SQL-server databas. Denna skulle ge större
flexibilitet och utvecklingsmöjligheter, men framför allt fungera bättre när det gäller
integrationsfrågor med andra system. Enligt en IT-chef på Sahlgrenska så har
undersökningar när det gäller en framtida implementering av MS SQL-server gjorts och
man hävdar att ELVIS är förberett för detta, en av IT-cheferna säger:

ADAPT ELVIS

INFORMIX
Med ADAPT

DB

INFORMIX
Med PAX DB

PAX

Figur 6 Databas och systemöversikt på KS och SU



Konsekvenser av ett byte av patientadministrativt system på Kungälvs sjukhus

Helena Myhrberg, Johan Tegerot & Carin Wetterqvist. 20

”Jag menar det här är förberett för SQL. Det är bara till att gå hem och lägga
på SQL databasen och börja köra. Lägga upp tabellverken för hur det ska
sorteras”.

Databasfrågan kommer enligt dataansvarig på SU att aktualiseras när ELVIS-konceptet
är avklarat. I dag finns där inga tankar på en regional databas utan respondenten anser
att det är upp till de övriga sjukhusen att utveckla sin egen databas. För att kunna
utveckla en bra databas ute på sjukhusen krävs att man sätter sig in i ELVIS:

”Jag tycker att dom skulle börja med att stiga på tåget nu och titta på vad de vill
ha av detta och utifrån det skapa sin databas.”

Respondenten har tidigare varit med vid ett byte från ADAPT till PAX på Mölndals
sjukhus. Där valde man att inte flytta över historik som fanns i databasen utan endast
framtida poster, bokningar, vilka stansades in för hand för att vara säker på att ingen
data skulle förloras. Respondenten betonar och säger vid ett flertal tillfällen:

”Det kommer att bli så hästedyrt att exportera allt ifrån Informix till SQL. Jag är
fortfarande kvar där. Varför ska man föra över allt.”

Något datum för implementering kan idag inte säkerställas. En prövning av ELVIS utan
PAX måste först genomföras, denna är planerad till början av 2005.

4.2 Användarperspektiv

4.2.1 Utbildning
Några krav på förändringar i arbetsrutiner har vi ej kunnat uppmärksamma. En av
konsekvenserna av införandet av ELVIS är behovet av utbildning. En generell åsikt
bland respondenterna är att förkunskaperna bland personalen varierar. Detta är något
som speglar den bild vi har sedan tidigare.

På SU skiljer man enligt en respondent på utbildningstiden för de olika
arbetskategorierna. Sekreterarna på SU har fått en halv dags utbildning men då skall
man betänka att detta endast gäller den del av systemet som skiljer sig mest från den
tidigare versionen i PAX. När det gäller sjuksköterskorna så räknar man med två
halvdagar. På SU har dessutom en 10-timmars kurs i Windows subventionerats av
kommunen, detta är enligt IT-chefen ett minimum för att förstå sig på strukturen.
Respondenterna säger vidare att utbildning i alla moduler inte krävs då skillnaderna
endast utgörs av ett nytt grafiskt gränssnitt. De poängterar dock att ELVIS bygger på
PAX vilket inte ADAPT gör. Detta kan innebära att utbildningstiden kan ta något längre
tid på KS då förändringarna kan vara av större karaktär.
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På KS har en generell konsekvensanalys inför byte av patientadministrativt system
tagits fram. Man har där beräknat utbildningstid enligt följande:

Hur många timmar behöver de olika användargrupperna i utbildning för nya rutiner?
Vi gick igenom alla moduler och följande tidsåtgång beräknas gå åt:
Öppenvårdsplanering 7 timmar
Patientmottagning 4 timmar
Diagnosfunktioner 2 timmar
Slutenvårdsregistrering 6 timmar
Akutmodul, Olycksfall 2 timmar
Systemadm. + Statistik 6 timmar

Figur 7: Uppskattat behov av utbildning i antal timmar för respektive modul. (Svantesson et al,
2003)

4.2.2 Gränssnitt
ADAPT har funnits på KS en längre tid, personalen använder systemet dagligen, en del
hela dagen, de anser sig kunna systemet. Vid fältstudier på akutmottagningen på KS och
barnakuten på SU framkommer att användarna i stort sett är nöjda med dess
användbarhet. En respondent säger:

”Jag har jobbat så länge i systemet så jag funderar inte så mycket på vad som är
bra eller dåligt
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Under vårt arbete har vi kommit i kontakt med personal som arbetat i både ADAPT och
ELVIS. Respondenten säger följande om systemen:

”Ja, jag vågar inte lovorda ELVIS för mycket, för jag har inte jobbat lika mycket i ELVIS
som jag har gjort i ADAPT men ELVIS är mer logiskt och lättfattligt. Man kan räkna ut
vilken knapp man ska trycka på även om man inte suttit vid systemet förut.”

 

Figur 8: Gränssnitt i ADAPT (Skärmdump från KS, 2004)
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Respondenten anser att eftersom gränssnittet i ELVIS är tydligt och lätt att förstå sig på
minskar behovet av utbildning. Har man tidigare arbetat i ett patientadministrativt
system faller systemet sig naturligt.

”Man har lättare att se och avgöra hur man ska gå tillväga. ADAPT är
krångligare och man kan inte räkna ut vad man ska göra härnäst. Man kör fast
rätt så ofta.”

Vissa brister i ADAPT:s funktionalitet går dock att finna såsom krånglig och
tidskrävande navigering. Respondenterna upplever merarbete när samma uppgifter
måste registreras i t ex både det patientadministrativa systemet och journalsystemet. Vid
fältstudier då vi varit med när läkarsekreterare tagit emot patienter, kan man konstatera
att miljön är stressig och kräver ett system som är anpassat till arbetssituationen. I
diagnosregistreringen önskas vidareutveckling av sökfunktioner. Idag saknar
respondenterna möjligheter att söka på åkomma och vissa diagnoskoder finns endast i
kompletterande litteratur. Akutvårdpersonalen önskar registrering av sekretess i
samband med ankomst samt är angelägna om att även det nya systemet har en akutlista
där uppgifter om samtliga inskrivna patienter finns. ADAPT har dålig möjlighet till
parameterinställningar, det vill säga inställningar som bestämmer vilka arbetsfält som

Figur 9: Gränssnitt i ELVIS (Skärmdump från SU, 2004)
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markören per automatik skall stanna på eller hoppa över. Med hjälp av döljfunktioner
kan vissa arbetsfält som aldrig används döljas och genom defaultvärden kan arbetsfält
som är vanligt förekommande ha ett förvalt värde. På så sätt minskas kvantiteten av
information som skall matas in.

Av de förbättringar som man önskade sig så har man i ELVIS löst
navigeringsproblematiken genom en överskådlig trädstruktur, vilket ger snabb åtkomst
och möjlighet att komma direkt in i den önskade modulen. Uppgifter som matas in i
ELVIS inläses per automatik i Melior, journalsystemet som används på sjukhusen.
Diagnosregistreringen i ELVIS har förbättrats och underlättas av en inbyggd
sökfunktion där man kan söka på åkomma eller kod. Sekretess beträffande patienter
registreras i ELVIS redan i ankomstregistreringen och följer patienten under hela
vårdtillfället. Akutlista finns och möjlighet till rangordning efter olika kriterier så som
läkare och behov samt uppdelning efter kategori. Möjlighet till att styra
parameterinställningar och välja dölj eller defaultvärden gör att systemen kan anpassas
till de olika avdelningarnas arbetsrutiner. Vissa fält är dock obligatoriska då krav från
högre instans föreligger. För att förebygga arbetsskador och skapa ett bättre arbetsklimat
finns i ELVIS liksom i ADAPT kortkommandon. Registrering angående vem som
makulerar besök och varför samt möjligheter att tilldela användarna olika rättigheter
finns i båda systemen

4.2.3 Säkerhet
Inom sjukvården finns i och med, personuppgiftslagen, PUL, restriktioner om hur man
skall behandla sekretess. Säkerhetsaspekten vad det gäller åtkomst av information kan
begränsas på olika sätt. På SU har man lagt över ansvaret på individen, inte på systemet.
Man anser att systemet inte ska sätta gränser. Undantag finns när det gäller saker som är
lite känsliga såsom hud och kön, abortmottagningar, där finns fortfarande
åtkomstbegränsningar.

”Vi har ju en väldigt öppen filosofi här på SU. Vi har sagt att vi ska inte sätta en
massa elektroniska järnridåer. Lagstiftningen säger ju så här att du har rätt till
en viss information för att utföra en viss åtgärd. Så har man tillgång till
elektronisk journal så har man tillgång till all information som finns på hela
SU”.

Respondenterna på SU upplevde tidigare att det var som byggklossar mellan systemen.
Den nya miljön i ELVIS och en mer öppen filosofi gör arbetet smidigare. Har man
tillgång till elektronisk journal så har man tillgång till all information som finns på hela
SU, däremot FÅR man ju endast läsa det man i arbetet behöver.

5 Analys och diskussion
Informationshantering är en stor bit av arbetet inom sjukvården och mycket av
personalens tid tillbringas vid datorn. Det är därför viktigt att det patientadministrativa
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systemet som är det system som ligger i mitten och agerar spindel i nätet är väl
fungerande och anpassat till sjukhusets rutiner. I vår undersökning har vi studerat
systemen och dess kontext och funnit att en rättvis jämförelse i stort är svår att göra då
SU är en enormt stor organisation i förhållande till KS och därför har ett annorlunda sätt
att arbeta.

5.1 Systemperspektiv
Det primära på SU har naturligtvis från början varit att utveckla sitt eget
patientadministrativa system på bästa sätt. Ingen hänsyn har då tagits till motsvarande
system på andra sjukhus. Att Västra Götalandsregionen nu beslutat att samtliga sjukhus
i regionen skall ha ELVIS har inte påverkat utvecklingsarbetet inom SU. Man hävdar
dock att handen är utsträckt till de sjukhus i regionen som vill vara med och påverka
och utveckla systemet efter deras behov. Ahrenfelt (2001) anser att ju tidigare en
organisation genomför nödvändiga förändringar desto mer kontroll  har de över
situationen. Både SU och KS ser saker som kan vara positivt med ett gemensamt
system. KS ser positivt på ett gemensamt system ur perspektivet att utvecklingen av det
patientadministrativa systemet blir en regional fråga. På detta sätt har alla sjukhus
möjlighet att delta i samma utvecklingstakt och den förändringsprocess som hela tiden
råder. Ett gemensamt patientadministrativt system kommer att underlätta när det gäller
rekrytering av personal mellan sjukhusen. Respondenterna på SU poängterar fördelen
med ett öppet och lättanvänt system där bokningar kan göras på distans till de olika
sjukhusen. Detta innebär att patienter slipper ringa runt för att boka tider, remisser och
journaler kan nås via nätet istället för ordinarie post eller via taxi som idag i enstaka fall
händer. Om alternativen att kunna läsa en journal i datorn eller att skicka efter den från
ett avlägset sjukhus och sedan få den transporterad med taxi föreligger - observera att
det senare alternativet endast förekommer när efterfrågan på journal är akut, kanske är
patientens tillstånd livshotande -  så ter sig inte detta val speciellt svårt. Med hjälp av
CSCW och grupprogramvaror kan vårdpersonalen enligt Bannon (1993) arbeta och
ändra information i samma system och på detta sätt få ett effektivt arbete. Detta används
bland annat vid konsultationer, då flera kan se samma saker t ex en röntgenbild på olika
platser samtidigt. Ahrenfelt (2001) beskriver i samband med förändringsprocessen
egennytta kontra totalnytta. Man bör i den stora organisation som sjukvården utgör
försöka åstadkomma förändringar som uppfyller båda dessa faktorer. Om man i
MDI:anda låter användarna förstå att de anses vara en del av systemet och inte en
utomliggande pjäs i maskineriet samt att användarna får vara delaktiga i det som händer
redan från start så anser vi att dessa faktorer kan uppnås. I Grundén (1992) utgår man
från att organisationen består av grundenheterna människa, teknik, uppgift och resurs.
Författaren beskriver här MOA-modellen som visar systemutvecklingen från ett
människoorienterat sätt. Det centrala är att människan fungerar ihop med systemet och
ges möjlighet till utveckling. En förändringsprocess som av användarna uppfattas som
utveckling istället för skrämmande förändringar och känslor av maktlöshet anser vi vara
mycket lättare att driva igenom och få till en positiv åtgärd.

När det gäller utvecklingen av ELVIS kan det vara en fara med att utveckla ett system
som bygger på det gamla PAX. Detta system är omodernt och kommer ha svårt att
hänga med i kommande förändringar. Fördelen är att användarna på SU känner igen sig
och snabbt kan ta till sig det nya. Man har på SU fokuserat på att utveckla en bra miljö
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för användarna utan att förlora något av den funktion eller information som finns, utan
istället få med mer utav det som efterfrågats i verksamheten. Respondenterna på SU är
nöjda med resultatet och anser att en klar uppdatering har gjorts från det som förut var
PAX, snart återstår endast databasen av det tidigare PAX.

Det finns stora likheter i systemen PAX och ADAPT vilket kanske inte är så konstigt då
arbetsprocessen som utförs på respektive sjukhus är densamma, men i olika omfattning.
Detta torde innebära att förändringen från ADAPT till ELVIS inte skiljer sig i större
utsträckning än att användarna känner igen sig i den funktionella ordning som råder.
Användargränssnittet är inte detsamma men enligt vår mening utvecklat till det bättre
vad det gäller navigering och design. Att ELVIS är anpassningsbart råder det inget
tvivel om, däremot kan man fundera på hur egenutvecklat det får bli. Får man anpassa
systemet helt efter egna önskemål blir systemet snart specialutvecklat på respektive
sjukhus.

I en studie av Johansson, Lundh-Snis, Stahl-Falck och Svensson. (2001), har
problematiken kring mängden av olika system inom sjukvården tagits upp. Vi upplever
att bilden idag är likadan. Många kliniker står med egenutvecklade system som inte går
att integrera med de övriga på sjukhuset. Utvecklingsprojekt krävs på många håll för att
erhålla ett komplett och funktionellt system. Vi ser positivt på det försök som regionen
nu tar till att försöka samordna och förbättra IT-användningen. Det är viktigt att de
personer som tar beslut om nya system också känner till organisationens behov samt att
man arbetar för att komma ifrån de olika system som idag finns på de olika klinikerna.
Vi menar att detta skapar bättre förutsättningar för integration och utbyte av information
och kunskap. Idag förekommer dubbellagring, samma information i flera olika system,
vilka dock inte kan kommunicera med varandra. Användarna får ofta registrera samma
sak flera gånger på olika ställen. Johansson et al. (2001) tar även upp vikten av att
systemet skall vara utvecklat med hänsyn till arbetet. Att utforma ett system som
fungerar ute i verksamheten och efter de förhållanden som idag råder anser vi vara av
högsta prioritet. Man kan inte förvänta sig att vårdpersonalen, vars profession är
”omvårdnad”, skall ändra på sina arbetsrutiner.

På KS upplever man att det finns ett behov att vidareutveckla ADAPT bland annat
koppla ihop ADAPT med journalsystemet Melior. Som det är idag sker duplicering av
data då dessa ej är sammankopplade. Detta ger dubbelarbete och irritation bland
användarna. Då ELVIS har denna funktion och detta system skall införas så gör man i
dagsläget naturligtvis inte något åt sammankopplingen mellan ADAPT och Melior. Ett
arbete av detta slag kostar mycket pengar och kan ses som en onödig åtgärd då man inte
vet när införandet av ELVIS skall ske.

En väl genomtänkt databasstruktur underlättar underhåll och eventuell framtida
utvidgning eller omändring av systemet. Att anpassa ADAPT-databas till ELVIS eller
att överta den PAX-databas som idag finns på SU anser vi inte vara bra alternativ. Det
viktiga är inte vilken sorts databas, Informix eller MS SQL-server , man väljer. Det
viktiga är att strukturen är anpassad till användningsområdet. På KS får man ta ställning
till hur man vill göra med historiken. Något att fundera på är hur historiken i databasen
skall hanteras. Vid tidigare databasbyten har man valt att låta historiken ligga kvar och
endast föra över framtida tidsbokningar. Dessa tidsbokningar har stansats in manuellt
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för att försäkra sig om att ingen information försvinner på vägen. Vi anser att detta kan
vara ett bra sätt att säkerställa överföring av information mellan databaserna men är
resurskrävande. En respondent på SU upplever att den historik som ligger kvar i den
gamla databasen inte har någon funktion, att den inte används och att överföra denna
skulle vara resursslöseri. Vår uppfattning är dock att personalen frekvent använder sig
av historiken i sitt arbete och skall ha tillgång även till denna. Ett alternativ är att köra
databaserna sida vid sida under en period.

På KS har man påbörjat ett byte till operativsystemet MS XP, detta är också det
operativsystem som SU rekommenderar vid drift av ELVIS. KS uppfyller således dessa
rekommendationer.

5.2 Användarperspektiv
Stegberg (1996) skriver i sin bok om IT i vården att den nya tekniken kommer att bana
väg för nya samarbetsformer. Mognadsprocessen för användarna blir i och med detta att
acceptera och ta till sig de nya möjligeter som då uppkommer. Detta ger förutsättningar
för ökad effektivitet och produktivitet samt ett bättre samarbete över såväl klinikgränser
som landstingsgränser. Vid ett byte av ett så centralt system som det
patientadministrativa är det extra viktigt att användarna från början får en positiv syn.
En uppfattning bland personal inom vården är att de ofta tillbringar för stor del av sin
arbetstid till att sköta administrativa sysslor. Ett bra patientadministrativt system kan
medverka till att tiden som används till administration kan förkortas och istället nyttjas
till vård. Vi kan efter fältstudier på akutmottagningarna konstatera att det är ytterst
viktigt att ha ett system som är anpassat till arbetsmiljön då man tidvis arbetar under
stor press och det krävs att man har kontroll på många saker samtidigt.

Då bytet kommer att innebära en extra arbetsbelastning på samtliga inblandade är det
väsentligt att på alla möjliga sätt underlätta processen. Detta kan göras genom att låta
personalen vara med och ha åsikter och insyn i hur arbetet framskrider och vad som
planeras härnäst. Det kan vara möjligt att på ett relativt tidigt stadium låta personal få se
systemet och ge sina synpunkter. Preece, Rogers och Sharp (2002) visar att det kan
finnas en skillnad som det är viktigt att man är medveten om, mellan hur systemet borde
fungera och hur det verkligen fungerar. Andersen (1994) anser att hur väl ett system
fungerar beror inte bara på teknik utan även på organisationens behov samt vad
användarna har för referensramar och vad de uppfattar som viktigt och relevant. De som
på SU har varit med och utvecklat ELVIS har ett förflutet inom verksamheten. Även
dataföretaget som programmerar och skapar ELVIS, C & S, arbetade tidigare på SU och
har en god insyn i vårdens IT-förhållanden. För att erhålla en bra grupprogramvara
krävs att alla användare uppfattar och använder systemet på ett likartat sätt.

ELVIS är liksom Windows uppbyggt med mapp och trädstruktur vilket är allmänt
förekommande på hemdatorerna. Detta ger personal med datoranvändning på fritiden en
fördel vid inlärning av ELVIS. Vi har i vår intervju med sjuksköterskeelever (Myhrberg
et al. 2003) funnit att datautbildning inte ingår som en självklar del av utbildningen,
detta leder till en osäkerhet vid datoranvändande. Förmågan att söka, ta till sig och
sprida information är ett plus inte bara för personens välbefinnande utan även en
kompetenshöjning för organisationen enligt Birchall och Lyons (1996). Ett system som
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är lätt att ta till sig underlättar för personalen när det gäller att lära upp nya
arbetskamrater. Det ger en tidsvinst och således också en ekonomisk fördel. Enligt
Preece, Rogers och Sharp (2002) skall man tänka på att personalen har olika
förutsättningar och bakgrund, man bör därför ha flera olika utbildningsvarianter Vid
uppstart av systemet bör utbildning hållas vid flera olika tillfällen så att det finns
möjlighet för reflektion. Vi anser att utbildning bör förekomma med jämna mellanrum
för att fånga upp alla som inte har kunskap i systemet från start. Även en
användarmanual där information om hur systemet fungerar bör finnas.

Både ADAPT och ELVIS är grupprogramvaror och byggda för att de anställda på
sjukhusen skall kunna arbeta i systemen oberoende av varandra. Vi har med hjälp av
CSCW och MDI försökt att studera användbarheten och designen av dessa system. Vi
anser att användarna i ELVIS får de funktioner som i dag finns i ADAPT. Skillnaderna
mellan ADAPT och ELVIS är i första hand design och navigering. Vi tycker att ELVIS
har ett bättre användargränssnitt och är mer lättnavigerat än ADAPT. Det är viktigt att
användargränssnittet är tydligt och lämpat för den miljö som råder. ELVIS är med tanke
på det som sägs i boken om MDI av Preece, Rogers och Sharp (2002), ett system med
förutsättningar för en god interaktion mellan system och människa. Gränssnittet är
tydligare och påminner om Windows till strukturen samt är lättare att förstå sig på då
förklaring till hur man rör sig i miljön finns. Att man t ex backar med F6 i ADAPT är
inget som säger sig självt. Även de som har arbetat i ADAPT torde utan större
svårigheter kunna sätta sig in i detta system. En användare i verksamheten som arbetat i
både ELVIS och ADAPT uppfattar ELVIS som logiskt och mer lättfattligt. Att
användargränssnittet är Windowsbaserat ger dessutom de användare som tidigare
använt sig av något program i Windowsfamiljen  en fördel. Viss information i ELVIS
har tydliggjorts, t ex sekretessinformationen som i ELVIS skrivs in redan vid
ankomstregistreringen och som sedan följer patienten under hela sjukhusvistelsen.
ELVIS har  byggt in ytterligare funktioner och information, varav en del idag finns i
ADAPT:s kringsystem.

SU:s nya filosofi, att låta användarna och inte systemet begränsa åtkomsten av
information mellan klinikerna och SU:s sjukhus innebär att hanteringen förenklats.
Detta kan i ett större perspektiv dra med sig ytterligare funderingar på säkerhet via
nätet. Man bör i detta ställningstagande noggrant studera vad PUL säger. Denna lag
påverkar utnyttjandet av CSCW inom vården. Lundberg och Stöckel (1997) säger att
grupprogramvaror bidrar till att gruppmedlemmarna känner samhörighet,
arbetsbelastningen fördelas och gruppdynamiken fungerar bättre. Man kan med hjälp av
CSCW skapa informationslager som vid delning mellan sjukhusen kan utgöra en
informationsbank. Nonaka, Toyama och Konno (2002) anser att det är viktigt att
användas sig av intern- men också extern kunskap, likaså krävs förmåga att förvalta
denna kunskap.
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6 Slutsats
Både SU och KS ser saker som kan vara positivt med ett gemensamt system. KS ser
positivt på ett gemensamt system ur perspektivet att utvecklingen av det
patientadministrativa systemet blir en regional fråga, då detta kommer garantera en
gemensam utveckling av det patientadministrativa systemet. Respondenterna på SU
poängterar t ex fördelen med ett öppet och lättanvänt system där bokningar kan göras på
distans till de olika sjukhusen. Den mest påtagligt förändringen vid ett införande av
ELVIS ur ett användarperspektiv anser vi vara att man får ett mer användbart gränssnitt,
och ett mer lättnavigerad system. De från användarna ställda önskemålen finns i ELVIS,
och finns dom inte krävs ingen större ansträngning för att uppfylla dessa. ELVIS är
förberett för sammankoppling till MS SQL-Server när detta blir aktuellt. Det man idag
kan göra är att försöka omstrukturera den befintliga databasen. Vi anser att det är
strukturen på innehållet som är viktigast. Efter denna studie från såväl användar- som
systemperspektiv anser vi att ELVIS användbara gränssnitt, den förbättrade
navigationen, systemets funktioner samt dess utvecklingsmöjligheter understödjer det
beslut som Västra Götalandsregionen tagit om ett systembyte på KS.
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