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1. Inledning och bakgrund  

De senaste tio åren har landstingen arbetat aktivt med att införa styrstrukturer i 

strävan att uppnå alignment mellan vård och IT. Det har dock visat sig svårt att 

balansera mellan vårdbehov och behovet av att göra bra prioriteringar för att 

använda begränsade resurser på rätt sätt. I många fall har därför införandet av 

styrstrukturer lett till en centralisering som snarare har fjärmat vård och IT från 

varandra, än att uppnå målet om alignment.1Just centralisering vs decentrali-

sering är utmanade i IT-governance sammanhang och pekas tillsammans med 

standardisering vs customisering och stabilitet vs förändring ut som IT-

governance karaktäristiska dilemman2. 

I början av 2000-talet infördes begreppet IT-governance för att fånga arbetet 

med organisering av IT i syfte att tillvarata nytta från gjorda IT relaterade inve-

steringar3, och IT-governance begreppet används numera flitigt även i Sverige. 

En fungerande IT-governance är en förutsättning för att vården ska kunna föda, 

tillgängliggöra och använda data för att såväl bedriva som styra vården i framti-

den samt förse forskarsamhället med relevant data. Landstingen har idag hund-

ratals IT-komponenter som fungerar allt ifrån bra till mindre bra tillsammans, 

men det finns en enighet om att det är inte IT-systemens förmåga att fungera 

tillsammans som är det största problemet, utan snarare den komplexitet i aktörer 

och fördelningen av ansvar som är det största hindret mot ökad nytta av IT i 

vården4. För att lyckas komma till rätta med en ändamålsenlig IT-governance 

behöver nuläget synliggöras, brister tydliggöras och dess konsekvenser av da-

gens governance beskrivas. Men det måste också skapas ett språk där profess-

ionsgränser kan överbryggas mellan vård, management och teknik. Samtliga 

dessa professioner har gedigen utbildningsbakgrund som vilar på delvis olika 

                                                 
1  (Nordström, 2014) 
2  (Weill, 2004) 
3  (Weill & Ross, J., 2005) 
4  (SoU: 2015:32, 2015) 
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paradigm och språkbruk. Lägg därtill en mångårig institutionalisering i profess-

ionen och språkförbistringen blir en angelägenhet att beakta5.  

Frågeställningar kring en ändamålsenligt IT-governance i kombination med en 

tillfredsställande semantisk interoperabilitet (språklig förmåga att fungera till-

sammans) arbetar vi med i forskningsprojektet Bryggan över det informatiska 

gapet (BIG), som är ett trippel helix projekt mellan Karolinska Universitetssjuk-

huset, Karolinska Institutet och Cambio Healthcare. Denna rapport är en leve-

rans från BIG-projektet.  Aktörer, initiativ, polycies och problematiken inom IT 

i vården beskrivs närmare i Nästa fas i eHälsoarbetet6. I arbetet upptäckte vi 

tidigt ovan beskrivna språkförbistring, och beslutade oss därför för att bidra till 

ett språk, som ett medel att arbeta vidare med pågående IT-governace initiativ.  

I sjukvården, liksom i alla typer av verksamheter förekommer trender, men oav-

sett aktuell trend, har alltid närvaron av aktuell kunskap varit hög7. En stor del 

av utbildningen är förlagd till arbetsplatser i vården och forskningen är integre-

rad i verksamheten, speciellt på universitetssjukhusen. I USA är målet om att 

vara en lärande organisation numer explicit uttalat, vilket bl.a. innebär att man 

förkortar loopen mellan klinisk verksamhet och forskning, inte bara på universi-

tetssjukhusen, utan även i sjukvården som helhet8. IT i vården har hittills främst 

handlat om effektivisering genom att införa elektronisk journal, remisshantering, 

läkemedelshantering och patientadministration, men i en lärande sjukvårdsorga-

nisation kommer IT vara betydligt mer integrerat i vården och därmed bör det 

vara fruktsamt att anlägga ett mer verksamhetsinformatiskt och därmed holist-

iskt perspektiv, på frågan. Ett exempel på IT-system som kräver vårdkontext är 

kliniska beslutsstöd (KBS). Det har funnits höga förväntningar på KBS, inte 

minst från akademiskt håll, men det har ännu inte blivit någon större genom-

slagskraft i klinisk verksamhet9 10. KBS kan också vara ett sätt att tillgodose 

hälso- och sjukvårdslagens grundidé om lika vård för alla, eftersom de är mer 

oberoende av tid och rum. Mot bakgrund av KBS höga grad av inbyggd kunskap 

samt predikterade funktion har vi valt att använda KBS som typfall av IT-system 

i BIG, i syfte att illustrera framtidens IT-system som har en högre grad av logik 

inbyggd än dagens IT-system. Valet stärktes av erfarenheterna av Capacity-

programmet som genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att för-

bereda en innovationsupphandling för PeriOperativ- och intensivvård. Vårdpro-

fessionens önskemål i Capacityprogrammet faller nämligen nästan uteslutande 

inom ramen för KBS.  

Vårdprofessionerna ska idag diagnosticera svåra fall, undvika att göra fel och 

säkra den högsta kvaliteten genom att spara pengar och därmed maximera effek-

tiviteten. Samtidigt! Mängden kunskap och data, för att ställa rätt diagnos och 

välja intervention ökar dessutom lavinartat, i en rapport förutspås mängden pati-

entdata dubbleras var 76:e dygn. Därför krävs det också tid och effektiva verk-

                                                 
5  (Offenbeek, et al., 2013) 
6  (SoU: 2015:32, 2015) 
7  (Bohmer, 2009) 
8  (The National Academic Press, 2013) 
9  (Greenes, 2014) 
10  (Lövström, et al., 2014;111:C3HT) 
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tyg för att använda patientdata och hålla sig uppdaterad om den senaste forsk-

ningen. I den här kontexten kan KBS vara en väg att underlätta kunskapsöverfö-

ringen mellan forskning och klinik och därmed bör också vården ha förutsätt-

ningar för att bli mer kostnadseffektiv11.  

Syftet med den här konceptualiseringen är att veckla ut KBS innehållsmässigt 

och kontextuellt, för att utgöra underlag till en governancemodell som tar höjd 

för det kliniska innehållet i ett KBS. Frågeställningen som belyses i denna rap-

port är därmed: Hur talar vi om KBS för att möjliggöra en tvärvetenskaplig kun-

skapsutveckling där vård möter teknik och management? Vi håller med Gree-

nes12 som menar att governance är en av KBS stora utmaningar med tanke på 

dess omfattande och centrala kunskapsbas. Att underlaget är viktigt för hur håll-

bar governance organiseras är en redan känd utgångspunkt13. 

Rapporten är organiserad enligt följande. Efter denna inledning gör vi en 

teoretisk positionering och tentativ definition av KBS. Därefter följer 

konceptualiseringen av KBS. Pappret avslutas med implikationer för framtida 

informatiska governancemodell.  

2. Teoretisk positionering 

Innan vi går vidare är det på sin plats att presentera den vetenskapliga 

positionering, som utgör plattformen för rapporten. Vårt perspektiv är 

(verksamhets)informatiken som kan anses synonym med det vetenskapliga 

ämnet informationssystem (IS)14. Inom IS grenen av informatik fokuseras 

verksamhet och dess IS i en organisatorisk och samhällelig kontext. IS har sin 

ursprungliga vetenskapliga grund i systemteori, men har, sedemera hämtat 

inspiration från andra vetenskapliga dicipliner och det finns idag ett antal olika 

skolor inom IS, precis som i de flesta akademiska ämnen. Området IS är 

tvärvetenskapligt till sin karaktär och en tämligen ung disciplin. Första 

publikationerna är från 60-talet15 och faktiskt från Sverige! Fortfarande talar 

man om den skandinaviska skolan om systemutveckling som karaktäriseras av 

att sätta användaren i centrum16. Vi tar utgångspunkt i den delen av IS 

forskningen som betraktar handlingsteori som en av de grundläggande 

perspektiven, vilket innebär att ett IS kan vara både stödjande och 

performativt17. Det stödjande avser IT-system som ger stöd till en aktör att 

utföra handlingar medan det performativa utgörs av IT-system som kan 

programeras till att utföra handlingar. Figur 1 illustrerar IS som medel för 

kommunikativt handlande.  

 

                                                 
11  (Greenes, 2014) 
12  (Greenes, 2014) 
13  (Nordström, 2005) 
14  (Beynon-Davies, 2013) 
15  (Langefors, 1995) 
16  (Iivari & Lyytinen, K., 1998) 
17  (Goldkuhl, 2009) 
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Figur 1. Informationssystem för kommunikativt handlande (förenkling av Goldkuhl18, 

2009, s. 383). 

IS har en en teknisk komponent men syftet är att stödja och utföra handlingar i 

en verksamhet. Tillämpningarna rör företrädesvis administrativa områden, vilka 

kan vara t.ex. journalföring och remisshantering i en vårdkontext. De två 

grundläggande utgångspunkterna är; 1). Ett IS stödjer och realiserar 

kommunikativa handlingar genom att a. förmedla kunskap om ett område och b. 

etablera interpersonella relationer. 2.) Ett IS innehåller ett strukturerat 

verksamhetsspråk och utgör databank för ett visst verksamhetsspråk. Därmed 

närmar vi oss också två andra grenar av informatiken; bioinformatik och 

hälsoinformatik. Bioinformatiken betraktas ibland som att omfatta 

hälsoinformatik. Inom bioinformatiken studeras den levande organismen genom 

att kartlägga celler och organ som bygger upp en individ. Även här kan därmed 

det systemteoretiska perspektivet spåras. Inom hälsoinformatiken studeras, 

främst, datarepresentation och knowledge management i en vårdkontext. Inom 

hälsoinformatiken är eHälsa ett etablerat begrepp. Det introducerades initialt 

som ett medel att flytta makten från vårdprofessionerna till patienter och 

medborgare19, men vi uppfattar att eHälsa senare fått en glidning mot IT i 

vården20. 

Ett centralt begrepp i IS-världen är, som tidigare nämnts, verksamhet. Med 

verksamhet avses något som görs med eller utan hjälp av IT-system21. Den 

dynamiska relationen mellan verkamhet och IT, pekas ofta ut som en ”evig” 

fråga inom verksamhetsinformatiken22 och inom IT-governance området är 

frågan om Business/IT alignment alltid närvarande23.    

IS området har varit starkt inspirerat av designteori under de senaste åren och 

begreppet IT-artefakt har använts flitigt. Artefaktbegreppet introducerades av 

                                                 
18  (Goldkuhl, 2009) 
19  (Koch, S. , et al., 2010) 
20  (SoU: 2015:32, 2015) 
21  (Goldkuhl & Röstlinger, A., 1995) 
22  (Lundeberg, M., et al., 2006) 
23  (Weill, 2004) 
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Simon24 för att skilja ut det artificiella från det naturliga. Han  definierade 

följande karaktäristika för en artefakt;   

 Artefakter är konstruerade av människor 

 Artefakter kan imitera förekomsten av något som finns i praktiken 

 Artefakter kan karaktäriseras i termer av funktioner, mål och anpassning 

 Artefakter diskuteras ofta i termer av uppmaningar och beskrivningar  

 

I den här konceptualiseringen undersöker vi implikationer för governance, som 

ursprungligen är ett område inom organisationsteorin, men på informatikarenan 

intresserar vi oss för governance ur ett IS perspektiv (benämnt IT-governance). 

Vi har dock utvecklat en viss tveksamhet att använda IT-governancebegreppet i 

vårdverksamhet, eftersom det fått en för stark slagsida till den tekniska 

komponenten av ett IS. Vi tar här stöd av Lee m.fl25 som menar att begreppet IS 

har fått stå tillbaka under senare år till förmån för begreppet IT, som fått bära 

många olika perspektiv. För många enligt författarna. De genomför också en re-

konceptualisering av begreppet IT artefakt genom att dela upp det i fyra olika 

typer av artefakter;  

 sociala artefakter  

 tekniska artefakter  

 informationsartefakter  

 

och slutligen IS-artefakt som inbegriper de tre tidigare nämnda och som är större 

än summan av dessa tre. Det sistnämnda med bas i systemteorin som säger att 

ett system är större än dess ingående delar26. Vi tar upp detta här eftersom 

governance handlar om att fördela ansvar och då kan denna precisering av IT-

artefakt vara användbar i en framtida modell. 

3. Tentativ definition 

Vad är då ett kliniskt beslutsstöd? Det saknas en enhetlig definition, men 

Greenes27 gör följande defintion:   

”The use of information and communication technologies to bring relevant 

knowledge to bear on the health care and well-being of a patient.”  (ibid s. 8). 

Om vi plockar isär definitionen ovan får vi följande innehåll: 

- “The use of information and communication technologies” ger oss da-

torbaserat  

- Relevant knowledge – ger oss kunskap från olika källor och därmed 

integration 

- “health Care and well-being” ger oss vårdkontext 

                                                 
24  (Simon, 1996) 
25  (Lee, et al., 2015) 
26  (Checkland, P. & Holwell, S., 1998) 
27  (Greenes, 2014) 
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- “a patient” – ger oss individbaserad 

Ett KBS på svenska skulle således bli något i stil med följande: 

Datorbaserat kunskapsstöd i vårdkontext som integrerar kunskap från 

olika källor för att ge en individanpassad rekommendation.  

Ett KBS kan variera från att vara enkelt till komplext. Det kan t.ex. innehålla 

sökfunktioner för att finna kunskap, enklare felsökningar larmar vid extremvär-

den, påminnelser för screening eller komplicerad algoritmer som ger rekom-

mendation om intervention. Det finns evidens för användning av KBS, men de 

handlar främst om kortsiktiga förbättringar i form av kostnadsreducering, färre 

återinskrivningar och minskat antal fel.  Det är svårare att mäta långsiktiga för-

bättringar av användning av KBS eftersom det inte finns så många som är i kli-

niskt bruk28. Greenes29 pekar på att det saknas regulatoriska krav, standards för 

informatik och att det blir en osedvanligt kompex governance med tanke på 

KBS kunskapsbas. 

Ny teknik, mer teknikmogen målgrupp och en acceptans för informatikstandards 

gör att vi håller med Greens30, Lövström m.fl.31 och TLV32 som menar att KBS 

tillhör framtiden, även om det varit lite trögt hittills. De är dessutom en 

förutsättning om den lärande sjukvårdsorganisationen ska bli verklighet på bred 

front. Vi delar även uppfattningen om att KBS kräver en annan typ av 

governance. Greenes33 pekar explicit på den segdragna historien mellan IT-

leverantörer och sjukvårdens professioner som inte tycks nå varandra. Med 

drygt två år på Innovationslabbet för eHälsa kan vi inte annat än hålla med. Det 

krävs nya strukturer, metoder och teknik men kanske framförallt förändrade 

relationella mekanismer mellan vårdens parter och IT-leverantörerna34. 

IT pekas ofta ut som den viktigaste, men också svagaste länken, för att åstad-

komma förändringar såsom värdebaserad vård, personalized medicin och integ-

rated care. Dagens informatiska lösningar är inte byggda, men heller inte styrda 

på ett sätt som medger tillgängliggörande och användning av vårdens data för 

olika behov. Oändliga inmatningar utan feedback, dubbelinmatningar och inlås-

ning av data i tröga affärsmodeller är vardag för vårdens olika professioner35. 

4. Metod 

Begrepp utgör byggstenar i en teori, och därför är det nödvändigt att göra en 

välgrundad konceptualisering när vi vill bygga en hållbar teori. Dessutom sym-

patiserar vi med Lewin som menar att ”det finns inte något så praktiskt som en 

bra teori”36. I konceptualiseringsarbetet har vi använt oss av holistisk konceptua-

                                                 
28  (Gustavsson, et al., 2007) 
29  (Greenes, 2014) 
30  (Greenes, 2014) 
31  (Lövström, et al., 2014;111:C3HT) 
32  (TLV, 2014) 
33  (Greenes, 2014) 
34  (Lagsten, et al., 2015) 
35  (SoU: 2015:32, 2015) 
36  (Lewin, 2002, s.385) 
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lisering37, som är en variant av Grounded Theory (GT)38,39, men som förespråkar 

en utökad grundningsprocess. I GT förespråkas en strikt empirisk grundning, 

medan holistisk konceptualisering tar utgångpunkt i såväl empri- som teori. 

Metoden som helhet benämns Multi Grounded Theory (MGT)40. Den holistiska 

konceptualiseringen kan också användas som enskild metodkomponent, som i 

vårt fall, när det gäller att positionera KBS som grund för tvärvetenskaplig 

kunskapsutveckling.  

Holistisk konceptualisering innebär att definiera ett fenomen. Som stöd för arbe-

tet finns sex frågor som ska besvaras:  

 Bakgrund: vilket är ursprunget för kliniska beslutsstöd? 

 Innehåll: vad är kliniska beslutsstöd? 

 Ontologisk position: var existerar kliniska beslutsstöd? 

 Syfte och funktion: vilken funktion/syfte har kliniska beslutsstöd? 

 Kontext: vad är kontexten för kliniska beslutsstöd? 

 Språk: hur pratar vi om kliniska beslutsstöd? 

 

Vårt empiriska fall handlar om ett KBS för StrokePrevention som finns i bruk i 

Region Östergötland och är utvecklat i samverkan mellan Cambio Healthcare 

och en kardiolog från Region Östergötland. Just StrokePrevention har använts 

som fall vid flera utvärderingar och artiklar41,42.    

5. Innehållsbestämning 

Innehållsbestämningen i ett fenomen är det mest grundläggande, men det är 

också det svåraste att svara på utan att inkludera de andra dimensionerna. Myck-

et riktigt så har vi rört oss mellan de olika dimensionerna och zoomat ut och in 

för att mejsla fram det mest essentiella. Som tidigare nämnts har konceptuali-

seringsarbetet skett i en växelverkan mellan teori och empiri. Det visade sig 

också tämligen snart att vi behövde två nivåer i konceptualiseringen för att besk-

riva det specifika fallet och det generiska fallet (som bara finns i teorin). Vi har 

därför använt oss av typ och instans för att beskriva det generella (typ) versus 

det specifika (instans). Vi börjar med att presentera vårt fall och tar oss därefter 

till typnivån i syfte att innehålls bestämma KBS på en mer generisk nivå.  

Vårt empiriska fall handlar om StrokePrevention som är ett KBS som syftar till 

att förhindra att patienter som diagnosticerats med hjärtflimmer drabbas av 

Stroke. StrokePrevention är ett exempel på en öppen loop, dvs. det är alltid en 

medicinsk specialist som agerar. Datorn ger bara en rekommendation. Det finns 

även andra typer av beslutsstöd inom vården, där man slutit loopen och ingen 

medicinsk specialist är delaktig. Detta ställer dock väsentligen högre krav på 

                                                 
37  (Goldkuhl & Cronholm, 2003) 
38  (Glaser & Strauss, 1967) 
39  (Strauss & Corbin, 1998) 
40  (Goldkuhl, 2004) 
41  (Lövström, et al., 2014;111:C3HT) 
42  (TLV, 2014) 
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testning, validering och regulatorisk hantering43. Kunskapsbasen som används är 

den s.k. CHADS2-Vasc skalan som är att betrakta som robust kunskap hos en 

hjärtspecialist. CHADS2-Vasc är en beslutsalgoritm som inkluderar ett antal 

parametrar som tillsammans kan predicera risken för stroke hos en enskild pati-

ent. Patienten bör därför fångas upp i primärvården och få ett läkemedel ordine-

rat (antikoagulantia) som förhindrar att proppar bildas i blodet som kan vandra 

till hjärnan eller hjärtat och orsaka stopp i blodflödet. Figur 2 illustrerar en kon-

textuell beskrivning av StrokePrevention. För en mer grundlig beskrivning av 

StrokePrevention hänvisas till TLV rapporten44.  

Patient
Allmänmedicin 

läkare

Kunskap 

/erfarenhet

Cardiolog

Jag 

känner 

mig yr…

Cosmic

Stroke

Prevention
Kunskapsbas

Rekommendation

Jag 

förskriver 

anti-

koagulantia

 

Figur 2. Kontextuell beskrivning av StrokePrevention.  

En patient besöker sin allmänmedicinläkare (oftast på en vårdcentral), och berät-

tar att hen känner sig yr. Baserat på sin kunskap och erfarenhet ställer läkaren 

frågor och läser också i patientjournalen, i det här fallet Cosmic. I Cosmic finns 

KBS StrokePrevention integrerat (genom en adapter). Det innebär att StrokePre-

vention hämtar aktuella parametervärden i Cosmic för CHADS2-Vasc för aktu-

ell patient, om CHADS2-Vasc levererar ett högre värde än 1 skickas en alert till 

läkaren som uppmanas förskriva antikoagulantia till patienten eftersom ökad 

risk för Stroke föreligger. StrokePrevention blir på det här sättet en form av 

agent för kardiologen som vill göra allmänmedicinläkaren uppmärksam på att 

ökad strokerisk föreligger.  

Från KBS StrokePrevention skapade vi en begreppsgraf där vi brutit ned de cen-

trala begreppen KBS i form av StrokePrevention, kunskapsbas och beslutssituat-

ion.  

Figur 3 visare en kontextuell beskrivning, där ovan nämnda centrala begrepp är 

färgmarkerade.  

 

                                                 
43  (Sveriges Riksdag, 2011) 
44  (TLV, 2014) 
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Figur 3. Begreppsgraf för StrokePrevention - användning.  

Kunskapsbasen i StrokePrevention består av två olika typer; dels vetenskaplig 

kunskap där Rosenquist, Friberg och Lipp är vetenskapligt namnkunniga, dels 

de nationella riktlinjer för hjärtsjukvård som Socialstyrelsen utfärdar.  Stroke-

Prevention bygger på denna kunskapsbas och består av CHADS2-Vasc som 

kräver specifika informationsmodeller som populeras med data från Cosmic som 

är en del av IT-arkitekturen i Region Östergötland. StrokePrevention visas via 

ett gränssnitt som är integrerat i Cosmic. StrokePrevention resulterar i en re-

kommendation till allmänmedicin läkaren som väger in rekommendationen till-

sammans med patientens sjukhistoria (anamnes) och sin egen erfarenhet och 

kunskap till ett medicinskt beslut som rör en prevention. En viktig insikt här är 

att StrokePrevention är ett medel för kommunikation av kunskap mellan två 

professioner i vården; kardiologen och primärvårdsläkaren. Utifrån fallet förflyt-

tade vi oss till typnivån och modellerade innehåll, kunskapsbas och beslut i mer 

generiska begrepp (Figur 4).  
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information
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kapliga

artiklar

Underlag
Kliniskt

beslutsstöd
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Figur 4. Konceptuell innehållsbestämning av KBS, typnivå. 

Läkaren i StrokePrevention blev medicinsk specialist för att rymma även andra 

professioner än läkare. CHAD2S-Vasc blev regler i typmodellen, där vi även 

lade till gränssnittet där rekommendationen presenteras och därmed kan vi kon-

kludera ett beslutsstöds innehåll till: regler, informationsmodeller, gränssnitt 
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och slutligen en rekommendation. För att möjliggöra rekommendationen krävs 

fyra olika typer av kunskapsbaser; riktlinjer som socialstyrelsen utfärdar, ve-

tenskapliga artiklar som forskarsamhället producerar ämnesspecifik information 

som kan vara t.ex. läkemedelsinformation samt patientspecifik kunskap om pati-

enten som kan inhämtas från olika källsystem (i Strokefallet var det Cosmic), i 

den användande organisationens IT-arkitektur.   

6. Ontologisk position 

Att göra en ontologisk positionering är att besvara frågan: var existerar fenome-

net? Det mest uppenbara svaret på den frågan är naturligtvis i en beslutssituat-

ion. Vilka beslutssituationer finns då i vården? Från fallet får vi prevention (re-

kommendationen) och intervention (förskrivning av antikoagulantia), men även 

diagnos eftersom rekommendationen vilar på en tidigare diagnos av hjärtflim-

mer.  

KBS är ett exempel på ett multiexisterande fenomen, eftersom KBS också finns 

i en informationssystemsdimension där den tekniska artefakten utvecklas, för-

valtas och driftas. För att hålla isär dessa ontologiska positioner har vi modelle-

rat det ramverk, Cambio CDS Framework (Figur 5) , vars syfte är att tjäna som 

utvecklingsmiljö för KBS. I nuläget finns ett 10-tal KBS utvecklade, varav 

StrokePrevention är den som är i drift. 

 

Figur 5. Konceptuell beskrivning av Cambio CDS Framework (CDS). 

För att säkra spårbarheten i denna vy av KBS har de centrala begreppen färg-

markerats även här. KBS benämns i CDS för appar. De består av medicinska 

regler och informationsmodeller. De är i nuläget integrerade i Cambios journal-

system Cosmic, men är en fristående plattform som kan integreras i miljöer med 

andra IT-komponenter. Utvecklings- och distributionsmiljön för CDS benämns 

Knowledge Manager och är multifunktionell. Förutom att utgöra utvecklings- 

och distributionsmiljö är det också en miljö att sätta upp kliniska studier så att de 

kan göras direkt i klinisk miljö (efter erforderliga ansökningar!). De kliniska 

studierna mäter i nuläget följsamhet kring riktlinjer och de s.k. Öppna jämförel-

ser som finns inom sjukvården. CDS adresserar också behovet av standard inom 
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informatiken genom att delta i Open EHR Foundation45 och basera utvecklingen 

på dess ramverk, vars signum är att skapa arketyper i form av kliniska informat-

ionsmodeller som kan modifieras skilt från databasen från vilka data hämtas.  

7. Syfte och funktion 

I StrokePrevention lyfter informanterna fram fyra styrkor med att använda KBS; 

 Förkortad ledtid från evidens till praktiskt bruk 

 Möjlighet att genomföra kliniska studier 

 Onödigt lidande för patienter och anhöriga genom att förhindra stroke 

 Kostnadseffektivisering genom att förhindra stroke 

 

Man kan också argumentera för användning av KBS utifrån hälso- och sjuk-

vårdslagen som fastställer lika vård för alla. Ett KBS kan dessutom alltid vara 

tillgängligt, vilket man inte kan förvänta sig att en medicinsk expert är vid alla 

tillfällen. Kardiologens kunskap i Strokefallet kan nog inte betraktas som spets-

kompetens eftersom det handlar om robust kunskap som en allmänläkare bör 

känna till, och ett misstag kan troligare härledas till en stressig och komplex 

beslutssituation med en multisjuk patient, snarare än kunskapsbrist. Men det 

aktualiserar också frågan om var behovet av KBS är som störst. Behovet är 

kanske störst där den främsta vården sker idag – utanför de stora universitets-

sjukhusen. På universitetssjukhusen finns, av naturliga skäl de som har ett in-

tresse av forskning, och på så sätt blir de själva bärare av kunskapen mellan kli-

nik och akademi. Vår slutsats är att KBS rimligen borde ha en möjlighet att fylla 

behovet av ett kliniskt peer system, liknande det som finns inom akademin ge-

nom att förkorta loopen mellan kliniskt bruk och klinisk forskning.  

De KBS som används idag kan främst härröras till förskrivning av läkemedel. 

Det kan t.ex. handla om läkemedel som inte bör kombineras eller vanliga aller-

giska reaktioner. Studier visar att användningen av KBS reducerar kostnader, 

ökar följsamhet till riktlinjer samt reducerar fel46. Det finns även exempel på 

KBS som larmar vid labbresultat som faller utanför ramarna. Men trots att den 

akademiska litteraturen rapporterar om stora möjligheter med KBS i vården så 

har, som tidigare nämnts, det stora genomslaget uteblivit47. 

Hittills har vi således funnit att KBS i vården kan öka;  

 patientsäkerhet  

o Larm vid konflikterande läkemedel 

 kvalitet på vården (kliniskt peer system) 

o Förkortad ledtid mellan forskning och kliniskt bruk 

o Följsamhet till riktlinjer 

o Möjlighet till kliniska studier 

o Minskat lidande för patienter och anhöriga 

 kostnadseffektivitet  

                                                 
45  www.openehr.org 
46  (Roshanov, et al., 2013) 
47  (Greenes, 2014) 
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o Mer träffsäker intervention 

o Prevention 

 

8. Kontext och språk 

Inledningsvis nämnde vi att denna konceptualisering syftar till att skapa ett ge-

mensamt språk mellan olika discipliner. I denna avslutande dimension ger vi 

förslag på ett språkbruk som vi tror kan vara brukbart i vård, informatik (inkl. 

teknik) och management och ger därmed svar på rapportens frågeställning. Figur 

6 sammanfattar konceptuella modellen för KBS. Vid konceptualiseringen ge-

nomfördes också teoretiska matchningar med definitioner som hämtats från litte-

ratur om IS och KBS. Figuren beskrivs återigen med utgångspunkt i de centrala 

begrepp som är färgmarkerade. 

 

 

Figur 6. Kontextuell och lingvistisk definition av KBS. 

Kunskapsbas 

Det som karaktäriserar ett KBS är dess djupa kunskapsbas. Genom fallet och 

teoretiska matchningar har vi funnit att kunskapsbasen kan bestå av tre olika 

typer av kunskapskällor: Riktlinjer som socialstyrelsen föreskriver, vetenskaplig 

kunskap som produceras av forskarsamhället och slutligen ämnesspecifik kun-

skap som kan vara annan relevant kunskap om t.ex. läkemedel. Greenes48 gör 

ingen distinktion mellan dessa källor, medan det gör Lövström m.fl.49 baserat på 

Gustavsson, m.fl.50.  

Kliniska beslutsstöd 

Efter studier av fallet (Figur 3) har vi innehållsbestämt KBS till att innehålla; 

regler, informationsmodeller och ett gränssnitt som presenterar en patientspeci-

fik rekommendation. Det här innebär att vi, liksom Lövström, m.fl.51 betraktar 

kunskapsbasen som ett underlag till KBS och inte som del av. Där skiljer vi oss 

från Greenes52 som betraktar kunskapsbasen som del av ett KBS, vilket möjligen 

                                                 
48  (Greenes, 2014) 
49  (Lövström, et al., 2014;111:C3HT) 
50  (Gustavsson, et al., 2007) 
51  (Lövström, et al., 2014;111:C3HT) 
52  (Greenes, 2014) 
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kan vara resultatet av en bristfällig konceptualisering, eftersom det då inte finns 

någon bortre gräns för vad ett KBS kan innehålla.  Vår innehållsbestämningen 

ligger därmed också i linje med sk. Service oriented architecture, som beskriver 

en IT-arkitektur i tre nivåer; lagring, logik (regler), presentation (gränssnitt)53.  

Vårt fall med CDS Framework (Figur 5) förde oss också in på standardisering. 

En fråga som adresseras för att möjliggöra semantisk interoperabilitet i en värld 

med många vårdgivare. I vårt fall blev det OpenEHR54 som vi tittat närmare på. 

 

Beslut av medicinsk specialist 

Rekommendationen som KBS producerar används i en beslutssituation av en 

medicinsk specialist. Tillsammans med anamnes och den medicinska 

specialistens kunskap och erfarenheter fattas ett beslut om prevention, 

intervention eller diagnos. Det är inom ramen för diagnossättning som KBS 

förväntas få den största genomslagskraften. Det här innebär att KBS blir en 

agent för, i vårt fall kardiologen, som vill förmedla en kunskapsbas till 

allmänmedicinläkaren.  

IT-arkitektur 

Ett KBS är beroende av en specifik IT-arkitektur med källsystem som kan förse 

KBS informationsmodeller med patientsspecifik information. För att få tillgång 

till relevanta patientdata, vilket är en förutsättning för att göra patientspecifika 

rekommendationer.  

9. Implikationer för governance 

Forskningen som pågår syftar till att vidareutveckla IT-governance till in-

formatisk governance. Konceptualiseringen som beskrivs i detta papper visar 

behovet av en vidgning av omfattningen på dagens governance att omfatta även 

kunskapsbasen och kliniska informationsmodeller. Nedan sammanfattas några 

implikationer för governance:  

 Från IT-governance till informatisk governance: arbetet med konceptua-

liseringen har stärkt vårt intryck av att IT-governance troligen är mindre 

lämpligt att använda som begrepp, vilket vi nu också undersöker djupare 

i en systerstudie till BIG – L-ITG som syftar till att kartlägga IT-

governance i landstingsägd vård i Sverige. För närvarande är vår hypotes 

att komplettera IT-governance med informatisk governance för att tydli-

gare betona och adressera informationen som används i vårdverksamhet-

er.  

 Konceptualiseringen visar att ett KBS är helt beroende av den kunskaps-

bas som man delvis ”bygger in” i KBS. Det är också kunskapsbasen som 

definierar själva typen av lösning. Att hela kunskapsbasen skulle vara en 

delmängd av KBS torde dock vara orimligt, eftersom det kan vara kun-

skap från många olika källor som har olika huvudmän, som i sig har 

olika styrformer. När det gäller governance är det dock nödvändigt att 

                                                 
53  (Akenine, 2014) 
54  (Chen, et al., 2009) 
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det finns en fungerande governancekedja från kunskapsbas, via IT-

leverantör och andra leverantörer (interna och externa), till kliniskt bruk. 

 Ovanstående slutsats implicerar att trippel helix samverkan kan vara en 

god utgångspunkt vid byggandet av governancemodell för att säkerställa 

hela governancekedjan, och för att möjliggöra en lärande sjukvårdsorga-

nisation där loopen mellan forskning och klinisk verksamhet kan slutas 

på ett mer ändamålsenligt sätt än idag.  

 Den tvådimensionella modelleringen i OpenEHR standarden öppnar 

även möjligheter för en framtida governancemodell, se Figur 5. Koncep-

tuell beskrivning av Cambio CDS Framework (CDS). Open EHR inne-

bär möjligheten att skapa kliniska informationsmodeller (arketyper) som 

är skilda från den tekniska databasen55. Det här innebär, åtminstone i teo-

rin, att klinikerna/forskarna själva kan ta ansvar för de kliniska modeller 

som används i vården medan IT folket får ta ansvar för den tekniska de-

signen av databasen. Detta skulle, om det är praktiskt genomförbart, in-

nebära att en framtida governancemodell som inkluderar KBS kan för-

valtas mer vårdnära än många av dagens IT-system56. Det bör vara frukt-

bart att tillföra en informatisk governance dimension i en framtida go-

vernancemodell, något som i sin tur utmanar IT-governancebegreppet!  

 Preciseringen av IT-artefakt social, teknisk och information kommer tro-

ligen vara användbar när ansvar ska fördelas i en förvaltningsorganisat-

ion. Begreppet artefakt kanske är mer tveksamt, ett mer användbart 

språkbruk skulle kunna vara komponent som t.ex. används i pm3-

modellen.  

 En förändrad governancemodell för KBS kommer att ställa nya krav på 

interna eHälsa/IT organisationer hos vårdgivarna. I bästa fall kan detta 

driva en förändrad syn på IT i vården så att man ka få ut mer av teknik-

användningen för att öka vårdnyttan.  I sämsta fall riskerar det att skapa 

interna låsningar där intern eHälsa/IT blockerar externa leverantörer och 

därmed förhindrar vårdinnovation med hjälp av IT. 

 I denna rapport har vi undersökt ett KBS. I förlängningen kan man tänka 

att det kan bli många KBS57. Idén med Cambios CDS Framework är att 

göra fabrik av KBS tillverkning. Detta ställer dock höga krav på en fun-

gerande governance över hela kedjan. Det riskerar annars att bli ytterli-

gare ett systemkaos där tillförlitligheten till KBS blir låg och därmed 

kommer effekterna utebli.  

10. Nästa steg 

Vi arbetar för närvarande med liknande konceptualiseringar kring informatik, 

IT-governance, arkitektur och interoperabilitet samt innovation och systemut-

veckling. Syftet med dessa konceptualiseringar är som tidigare nämnts att skapa 

                                                 
55  (Chen, et al., 2009) 
56  (Nordström, 2014) 
57  (Roshanov, et al., 2013)P 
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ett gemensamt verksamhetsinformatikspråk, vilket vi är övertygade är en förut-

sättning för att adressera problematiken inom IT i vården. 

Vi kommer nu pröva konceptualiseringen genom att använda det språkbruk vi 

utvecklar. Efter ev. justeringar kommer vi låta detta språk bli ett medel när vi 

formar governancemodellen som tydligare lyfter fram informatik.  
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