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Sammanfattning 
 
Den här studien utfördes på uppdrag av Cambio Healthcare Systems som 
utvecklar IT-system till sjukvården. Uppdraget gick ut på att ta reda på 
vilka behov, med avseende på informationshantering, ett IT-stöd för 
sjukvårdspersonal som gör hembesök måste tillgodose. Den specifika 
grupp som har studerats för detta ändamål är sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter som arbetar tillsammans i hemrehabteam.  Den teoretiska 
ansats som valdes för studien är distribuerad kognition. Denna ansats 
studerar individernas och artefakternas koordination och interaktion med 
varandra, samt hur information omvandlas och överförs i det kognitiva 
system som individerna och artefakterna utgör. 
 
Studien är en fallstudie som bygger på fältstudier, kontextuella intervjuer 
och en framtidsverkstad. Resultatet visade att hemrehabteamen har behov 
av en samordnad kalender, av att kunna skriva journal på plats, av 
möjlighet till röststyrning, av ett interorganisatoriskt system, samt av att få 
strukturerad information när den behövs. 
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Inledning 
 
Äldre och sjuka med rörelsehinder har idag möjlighet att få vård i hemmet 
av distriktsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hemtjänst-
personal för att nämna några vårdgivare. Att vårda patienter i deras 
hemmiljö skiljer sig från att vårda patienter på exempelvis en klinik. Dels 
är de som vårdas hemma en annan målgrupp än de som själva kan ta sig till 
en klinik, och dels är arbetssituationen för vårdgivaren en annan eftersom 
arbetet sker både hemma hos patienten och på kliniken. Vårdgivaren ska 
inte bara behandla eller vårda patienten utan måste också skriva journal, 
beställa och lämna hjälpmedel, hålla kontakt med andra vårdgivare för 
patientens räkning och mycket annat. Dessutom innebär hemsjukvård att 
mycket arbete sker dubbelt då exempelvis journaler inte kan skrivas på 
plats utan först måste skrivas som stödord och sedan i datorn på kliniken. 
Allt kringarbete och all information som måste hanteras runt patienten 
innebär att mycket tid tas ifrån den verkliga kontakten med patienten. 
Besöken blir färre och kortare och färre patienter kan tas om hand.  
 
Enligt Carelink, ett svenskt nätverk för kommunikation inom vården, gör 
många IT-företag och forskare omfattande försök att utforska hur 
informationsteknologi kan användas inom hemsjukvården för att förbättra 
personalens villkor. Carelink har gjort en sammanställning över projekt 
som omfattar IT-stöd inom hemsjukvården. Ett av dem är MedIT, ett 
projekt som handlar om hemsjukvård och journal på distans med syftet att 
utforma nya samarbetsformer samt att underlätta kontakter mellan olika 
vårdgivare och vårdtagare. TILLIT-kommunikation fokuserar på att 
försöka förbättra kommunikationen mellan vårdgivare. Projektet Mobile 
Care syftar till att försöka förbättra villkoren för människor som arbetar 
med hemsjukvård, genom att ge dem handdatorer. Gemensamt för dessa 
projekt är att de alla fokuserar på att koordinera olika vårdgivares (t ex 
hemtjänst och sjukhus) inblandning i en patients vård.  
 
I Kanada har Pinelle och Gutwin (2002) studerat svårigheterna med 
samarbete mellan olika vårdgivare som gör hembesök. Resultaten visar att 
det är svårt för sjukvårdspersonalen att samordna sina scheman så att 
oönskade konflikter med andra vårdgivare undviks och önskade möten kan 
planeras. Det kan vara svårt att ge specifik tillgång till alla vårdgivares 
scheman eftersom resor och oväntade behandlingar medför att scheman 
revideras, men en övergripande bild över andras scheman skulle ändå vara 
till hjälp. Ett verktyg för ett gemensamt schema skulle enligt forskarna göra 
det möjligt för vårdgivarna att skriva upp ungefärliga tider för mötet med 
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en patient, istället för en specifik tid. Vårdpersonalen har också problem 
med att sprida information till andra medlemmar i vårdteamet eftersom de 
sällan ses ansikte mot ansikte. Om det fanns ett informationssystem med en 
gemensam patientjournal skulle informationsspridningen bli bättre, så 
länge detta tillåter vårdpersonalen att dokumentera information som inte 
direkt rör journalen. Resultaten visar också att det är svårt för vårdpersonal 
att få relevant information i tid. Information som behövs kan ibland vara 
direkt avgörande för hur vårdgivaren ska utföra sin behandling av en 
patient. Lösningen till detta enligt Pinelle och Gutwin (2002) skulle vara e-
post eller någon form av elektroniskt meddelandesystem. Detta innebär 
dock inte att svaret kommer direkt när vårdgivaren behöver det, men den 
elektroniska överföringen innebär åtminstone att förfrågan är tillgänglig när 
vårdgivaren har tid att svara på den. Vårdpersonal har också problem med 
att koordinera behandlingar med annan vårdpersonal så att behandlingarna 
kompletterar varandra. Detta skulle kunna lösas med en gemensam tillgång 
till patientens journal, som förser vårdgivarna med uppdaterad information 
om vilka behandlingar patienten fått samt vilka resultat dessa gett. Pinelle 
och Gutwin (2002) menar också att det är svårt för hemvårdspersonal att 
formulera gemensamma mål och vårdplaner för specifika patienter. För att 
lösa detta, när inte gemensamma möten mellan vårdgivarna kan ske så ofta, 
föreslår Pinelle och Gutwin (2002) att någon form av verktyg för 
gruppkommunikation skulle vara lämpligt. 
 
Det är inte bara samordningen mellan olika vårdgivare som är ett problem 
för personalen som gör hembesök, varför forskning också har bedrivits på 
vilket behov enskilda yrkeskategorier har av ett IT-stöd. Exempelvis har 
Eitrem och Gertonsson (2001) studerat distriktsköterskors vardagliga arbete 
i ett försök att utreda deras behov av mobila datorstöd. De har kommit fram 
till att en handdator kan göra det möjligt för distriktsköterskan att utföra 
många av sina sysslor på plats hemma hos patienten. Exempelvis skulle en 
handdator göra det möjligt att skriva journal, skicka e-post, skriva ut recept 
och göra beställningar på saker för patientens räkning. Tillsammans med 
distriktsköterskorna har de utvecklat ett förslag på hur ett användarcentrerat 
gränssnitt för detta IT-stöd skulle kunna se ut. 
 
Även Båvemyr (2002) har studerat en specifik yrkeskategori, nämligen 
hemtjänsten. Studien syftade till att studera informationsöverföring i 
hemtjänsten ur ett kognitivt perspektiv. Studien, som är en utförlig analys 
av målgruppen, visar att personalen upplever oro för att glömma att 
vidarebefordra information, att många har minneslappar i fickorna och att 
de ofta får vetskap i efterhand om information som inte har nått fram. 
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Resultaten visar också att de flesta är positivt inställda till att införa ny 
teknik i form av handdatorer i hemtjänstvården. 
 
Ovan nämnda forskning visar alla på förslag att byta ut fysiska objekt 
såsom pappersbaserade journaler och anteckningar mot någon form av 
datoriserat mobilt stöd. Bång och Timpka (2003) menar att det kan finnas 
en fara med detta. De menar att arbetet som sjukvårdspersonalen utför kan 
omvandlas på fundamentala sätt om det inte finns en förståelse för vilka 
roller de befintliga artefakterna spelar. Om förståelse saknas är det lätt att 
omdesigna processerna och därmed omedvetet mista viktiga roller som de 
befintliga artefakterna spelar. Dessutom kan införandet av en ny artefakt 
introducera nya uppgifter som ökar arbetsbördan istället för att minska den. 
Genom att undersöka hur personalen inom hemsjukvården arbetar när de 
gör hembesök kan en förståelse för artefakternas betydelse införskaffas. 
 
Med den bakgrund som givits finner jag det intressant att studera en 
specifik typ av hemvårdspersonal, nämligen hemrehabteam. Syftet är att 
med distribuerad kognition som teoretisk ansats analysera hur denna 
yrkesgrupp arbetar och på så vis belysa vilka behov ett IT-stöd bör uppfylla 
med avseende på informationshantering. Anledningen till att jag valt 
distribuerad kognition som teoretiskt ramverk är för att ansatsen ger 
möjlighet att förklara hur individerna och artefakterna koordineras och 
interagerar med varandra, vilket jag anser är av stort intresse när fokus 
ligger på informationshantering. Dessutom ger distribuerad kognition 
utrymme för att belysa användningen av de befintliga artefakterna och 
dessas betydelse för verksamheten. När behoven för ett IT-stöd ska utredas 
är det viktigt att se till både bra och dåliga egenskaper i den befintliga 
verksamheten eftersom det inte bara är problemen som ska lösas utan också 
det som är bra som ska bibehållas. 
 

Projektbakgrund - Cambio Healthcare Systems 
Den här uppsatsen är skriven på uppdrag av Cambio Healthcare Systems i 
Linköping. Cambio är ett IT-företag som utvecklar system för vård-
administration och kliniskt stöd för akut- och universitetssjukhus, 
vårdcentraler och specialistenheter. Mitt uppdrag från Cambio Healthcare 
Systems var att göra en målgruppsanalys och behovsinventering av en av 
deras kunder. Kunden är ett personalägt rehabiliterings- och friskvårds-
företag med sammanlagt sex kliniker i Stockholmsområdet. Yrkes-
kategorierna på klinikerna är sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, 
ergonomer och logopeder. Den grupp som har studerats för denna uppsats 
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är de så kallade hemrehabteamen som finns på klinikerna. Dessa består 
vardera av en arbetsterapeut och en sjukgymnast som vid behov bistås med 
en dietist. 
 

Målgrupp 
Den här uppsatsen riktar sig till personer som har ett intresse för 
kognitionsvetenskap i allmänhet och distribuerad kognition i synnerhet. 
Den riktar sig också till människor som är intresserade av hur den 
teoretiska ansatsen kan användas för att analysera hur sjukvårdspersonal 
som gör hembesök arbetar.  
 

Syfte 
Syftet med studien är att ge en bild av hur hemrehabteamen arbetar för att 
på så sätt utreda vilka behov ett IT-stöd bör uppfylla för att underlätta 
hemrehabteamens arbete. Studien har drivits utifrån följande observations-
punkter som har guidat arbetet: 
 

• Vilken information behöver arbetsterapeuten/sjukgymnasten tillgång 
till under hembesöken? 

• Hur ges information? 
• Mellan vilka ges informationen? 
• Var finns informationen? 
• Hur förändras informationen? 
• Vilken information som nu finns stationärt skulle 

arbetsterapeuten/sjukgymnasten vara hjälpt av att ha tillgång till 
mobilt?  
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Begreppsförklaringar 
 
Biståndsbedömare – till denna person vänder sig hemrehab och/eller patienten 
för att ansöka om insatser, till exempel i form av hemtjänst eller 
bostadsanpassning. 
 
Hemrehabteam – består av en sjukgymnast och en arbetsterapeut som arbetar i 
ett team. Teamet gör enbart hembesök och patienterna måste vara minst 65 år 
och oförmögna att själva ta sig till kliniken. 
 
Hemrehabs informationsblad – lämnas till patienten vid nybesöket (se nedan). 
Denna innehåller telefonnummer, tränings-/behandlingsplan (med mål och 
resultat), samt ett utrymme för inbokning av nya tider. 
 
Hjälpmedelscentralen – tar upp beställningar samt levererar hjälpmedel bland 
annat till klinikerna där hemrehabteamen arbetar. 
 
Journalnotat – när arbetsterapeuten eller sjukgymnasten har haft någon form av 
kontakt med en patient noteras detta med en anteckning i patientens journal, som 
finns elektroniskt på kliniken. 
 
Nybesök – det första besöket med en ny patient. Då deltar både arbetsterapeuten 
och sjukgymnasten. Patientens sjukdomshistoria, mediciner, problem, 
förväntningar och mål skrivs ner för att ha som utgångspunkt när 
behandlingsplanen utformas. 
  
Styrkort – fylls i elektroniskt varje månad och är ett sätt att redovisa vad som 
presterats under en månad. Alla medarbetare har sitt eget personliga styrkort. 
Styrkortet representeras av en stjärna med olika uddar:  
Ekonomiudden representerar antalet patientbesök samt tid för handledning av 
studenter. Medarbetarudden representerar tid för kompetensutveckling.  
Utvecklingsudden representerar tid för kvalitets- och utvecklingsarbete.  
Processudden används för att följa upp måluppfyllelse hos patienterna och är 
alltså hemrehabteamens sätt att mäta resultatet av patientprocessen. Här 
redovisas också antal timmar för de medarbetare som arbetar med och har ett 
specialområdesansvar inom organisationen. Kundudden följer upp resultat från 
patientenkät och studentenkät. Även personaltillfredsställelse mäts. 
 
Återbesök –  hembesök hos en inskriven patient där ett nybesök gjorts. 
 
Överrapportering – sker när sjukhuset, hemtjänsten, biståndsbedömaren, en 
anhörig till en patient eller patienten själv kontaktar hemrehab om en ny patient. 
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Uppsatsens struktur 
 
Nedan följer en sammanfattning av uppsatsens kommande kapitel. 
 
Teori  Här presenteras det teoretiska ramverket, distribuerad kog-

nition. En beskrivning ges av hur kognition kan ses som 
någonting som inte bara finns i individen utan som något 
som sker i en kontext där både individer och artefakter 
samspelar i en så kallad distribuerad kognition. Några olika 
perspektiv på hur människan förhåller sig till kognitiva arte-
fakter presenteras. Teorikapitlet mynnar ut i en formulering 
av forskningsfrågan.  

  
Metod Detta kapitel beskriver de metodologiska aspekter som 

uppsatsens datainsamling vilar på. Kapitlet beskriver etno-
grafiska metoder som fallstudier, kontextuella intervjuer och 
kognitiv etnografi. Scenarier som en metod för att påvisa 
framtida bruk av en artefakt förklaras samt framtids-
verkstäder för att generera nya idéer. Några principer som 
forskaren behöver ha i åtanke när data tolkas presenteras 
samt hur proceduren för datainsamlingen genomfördes. 

 
Resultat Här visas resultatet av den analys som utfördes på det 

insamlade materialet. Resultatet presenteras i tre delar, där 
den första delen är till för att läsaren ska få en inblick i 
hemrehabteamens arbete. Den andra delen visar hemrehab-
teamens behov, med avseende på informationshantering och 
informationsöverföring. Den tredje delen beskriver teamen 
utifrån de egenskaper som framträtt under studiens gång. 

 
Diskussion I det avslutande kapitlet diskuteras resultaten samt hur dessa 

kan kopplas till teorin och den tidigare forskning som gjorts 
på ämnet. Här diskuteras också metoden och hur den kan ha 
påverkat resultatet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning och på hur resultatet av den här studien kan 
användas av andra. 
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Teori 
 

Detta kapitel beskriver det teoretiska ramverket för uppsatsen, 
distribuerad kognition. En beskrivning ges av hur kognition kan 
ses som någonting som inte bara finns i individen utan som något 
som sker i en kontext där både individer och artefakter 
samspelar i en så kallad distribuerad kognition. Med denna syn 
på kognition spelar kognitiva artefakter en stor roll och sättet på 
vilket vi som individer förhåller oss till dessa.  

 

Från individens kognition till distribuerad kognition  
Kognitionsforskning har traditionellt utforskat intelligens som något som 
bara existerar inne i huvudet på en enskild individ och fokus ligger då på de 
mentala processer som människor kan utföra. Forskare inom denna 
tradition vill visa hur människor i utbytet med externa stimuli skapar, 
representerar, manipulerar och lagrar representationer. Kroppen, andra 
människor och artefakter är inte så intressanta för kognitivisten, annat än 
som externa stimuli. (Nardi, 1998)  
 
Det är inte möjligt att fullt förstå hur människor arbetar om fokus för 
studien är den ensamma individen som inte har tillgång till andra 
människor eller artefakter för att utöva sina sysslor (Nardi, 1996). Varken 
uppgiften eller individen är isolerade från miljön, eftersom människor 
fungerar i den fysiska världen. Vi använder den fysiska världen och 
varandra som informationskällor, som påminnare, och generellt som för-
längningar av vår egen kunskap och tankegångar (Norman, 1993). Enligt 
Hutchins (1995) uppstår individens tänkande i samspel med andra 
människor, men också i samspel med saker. Tänkandet är så beroende av 
kulturella och sociala fenomen att det bör studeras i en verklig situation där 
tänkandet samspelar med dessa. Om tänkandet studeras i ett laboratorium 
måste forskaren vara medveten om att det också är en social situation, om 
än en konstruerad, vilket kan påverka resultatet. (ibid)  
 
Norman (1993) menar att människor fungerar som en slags distribuerad 
intelligens, där mycket av vårt intelligenta beteende är ett resultat av 
interaktionen mellan mentala processer och objekten och begränsningarna i 
världen. Han menar att mycket av vårt beteende sker genom processer i 
samverkan med andra. Om intelligensen ses som isolerad från världen 
kräver intelligent beteende en stor mängd kunskap, mycket djup planering, 
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beslutsfattande, och effektiv minneslagring och minnesframhämtning. Om 
intellektet däremot är tätt kopplat till världen kan beslutsfattande och 
handling ske inom kontexten som är etablerad av den fysiska miljön och 
därmed ta bort lite av minnesbördan från människan. (ibid) Susi och 
Ziemke (2001) förklarar detta som att människan är situerad i sin specifika 
kontext. Därmed blir det också tydligt att människor starkt påverkas av och 
kanske till och med är beroende av sin omgivning. 
 
Kombinationen av mål, artefakter, och miljöer utgör tillsammans kontexten 
för beteenden och på vilket sätt kognition kan sägas vara distribuerad i den 
kontexten. Inom varje kontext är kognitiva aktiviteter som att komma ihåg 
och att ta beslut distribuerade, inte bara bland artefakter utan också bland 
människor på grund av deras olika arbetsuppgifter. Exakt hur kognition är 
distribuerad måste redas ut för olika typer av aktiviteter, med deras olika 
former av mediering, arbetsuppdelning, sociala regler och liknande. (Cole 
& Engeström, 1993) 
 

Distribuerad kognition 
Distribuerad kognition är en ansats att studera alla aspekter på kognition 
från ett kognitivt, socialt och organisatoriskt perspektiv. Distribuerad 
kognition studerar kognitiva system (Hutchins, 1995, Rogers & Ellis, 1994) 
som består av individer och/eller olika artefakter. Olika analysenheter kan 
antas för att beskriva olika kognitiva system och fokus kan då ligga på 
processer hos en individ, på en individ i samspel med olika artefakter, eller 
på en grupp av individer som samspelar med varandra och en mängd 
artefakter (Rogers, 1997). Målet är att förklara hur de funktionella 
strukturerna (individerna och artefakterna) koordineras och interagerar med 
varandra (Rogers & Ellis, 1994). 
 
Distribuerad kognition studerar kognitiva aktiviteter mellan individer, 
artefakter och interna och externa representationer i termer av medier och 
representerande tillstånd. Medier är interna representationer som till 
exempel minnet, men också externa representationer som papper, kartor, 
anteckningar och liknande. Representationernas tillstånd hänvisar till hur 
olika information och kunskapsresurser omvandlas under aktiviteten 
(Rogers, 1997), och hur information överförs genom systemet (Hutchins, 
1995). Informationen överförs mellan de olika tillstånden genom olika 
kommunikativa vägar som kan vara exempelvis tal, ickeverbal kom-
munikation och omvandling av information mellan verbala meddelanden 
och meddelanden som skrivs in på ett tangentbord (Rogers & Ellis, 1994). 
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De kognitiva aktiviteterna kan också vara distribuerade över tid på ett 
sådant sätt att resultatet av en tidigare händelse kan påverka senare 
händelser (Susi & Ziemke, 2001). Ett generellt antagande om distribuerad 
kognition är att kognitiva system, som består av mer än bara en individ, har 
kognitiva egenskaper som skiljer sig från egenskaperna hos de enskilda 
individerna i systemet. Individer som arbetar tillsammans med en 
gemensam uppgift har troligen olika typer av kunskap och kommer därför 
att engagera sig i interaktion som kommer att göra det möjligt att förena de 
olika resurserna för att på så vis utföra uppgifterna. Å andra sidan har 
många individer gemensam kunskap. (Rogers & Ellis, 1994) 
 

Kognitiva artefakter 
Det finns olika sätt att se på relationen mellan individen och kognitiva 
artefakter. Norman (1993) ser artefakten som något som förbättrar minne, 
tankar och reflektioner och uttalar sig på följande sätt om kognitiva 
artefakter: 
 

”Sannerligen, allting som har uppfunnits av människan i syfte att 
förbättra tanke eller handling är en artefakt, oavsett om den är 
fysisk  och  konstruerad eller tillverkad, eller mental eller tänkt.” 

Norman, 1993, sid 5 (författarens översättning) 
 
Kognitiva artefakter är inte bara hjälpmedel till människans kognition utan 
de förser oss även med en extern representation (Zhang & Norman, 1994). 
De externa representationerna kan hjälpa oss att komma ihåg saker och 
eftersom informationen finns framför aktören behöver den inte erinras.  
 
Vidare hävdar Norman (1993) att det finns två olika perspektiv på 
kognitiva artefakter. Personperspektivet handlar om hur artefakten 
påverkar individen. Systemperspektivet ser till hur artefakten och personen 
som ett system skiljer sig från de kognitiva förmågorna hos en enskild 
individ. Ur personperspektivet gör en artefakt oss inte smartare eller ger oss 
bättre minne, utan artefakten snarare förändrar uppgiften. Ur system-
perspektivet ses personen och artefakten som kraftfullare än delarna var för 
sig. Enligt Norman (1993) är de externa representationerna (kognitiva 
artefakter) en oumbärlig del när det handlar om att lösa kognitiva uppgifter.  
 
Hutchins (1995) talar om kognitiva artefakter som medierande artefakter. 
Dessa beskriver han som något som samverkar med andra element för att 
utföra en uppgift, och inte bara något som förmedlar relationen mellan 
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individen och uppgiften. På detta sätt betonar distribuerad kognition den 
aktiva rollen hos artefakter och att artefakter kan hålla information. 
Hutchins ser därför på artefakter på följande sätt: 
 

”Jag kommer att se den som en av många strukturelement som 
förs samman i utförandet av uppgiften. Alla strukturer som förs 
samman i utförandet av uppgiften kan ses som en medierande 
struktur.” 

 Hutchins, 1995, s. 290 (författarens översättning) 
 
Medierande strukturer kan finnas i artefakter, idéer, social interaktion, eller 
i alla dessa samtidigt (Hutchins, 1995). Liksom Hutchins menar Wood 
(1993) att när kognition stöds av externa medierande artefakter är kog-
nitionen inte bara förstärkt eller externaliserad utan snarare medierad 
genom de externa artefakterna. Detta bidrar till att ett nytt kognitivt system 
uppstår. Decortis m fl (2000) menar att distribuerad kognition inte bara 
beskriver artefakten som ett ting utan beskriver också interaktionen mellan 
denna som en extern representation och systemets interna representationer 
(vad som finns i individens huvud).  
 

Personplus 
Till skillnad från Hutchins som studerar distribuerad kognition som ett 
kognitivt system där fokus ligger på vad systemet utför, ser Salomon 
(1993) distribuerad och individuell kognition som två delar som påverkar 
och utvecklar varandra i en ömsesidig relation, där varje del behåller sin 
identitet men där också en ömsesidig påverkan sker. Fokus ligger då på hur 
individens kognition stöds av artefakterna. Perkins (1993) kallar detta 
personplus-perspektivet och syftar på att fokus ligger på individens 
kognition plus artefakterna i omgivningen. Personplus-perspektivet kan 
sättas i relation till vad Perkins kallar personsolo-perspektivet, vilket syftar 
på individen utan resurser.  
 
Perkins (1993) har utvecklat en hypotes, som kallas hypotesen om likvärdig 
åtkomst (eng. equivalent access hypotheses), vilken innebär att tänkande 
och inlärning är beroende av olika egenskaper som ger tillgång till relevant 
kunskap. Exempel på sådana egenskaper är vilken typ av kunskap som är 
representerad, hur den är representerad samt hur lätt den kan plockas fram. 
Det handlar alltså inte om huruvida kunskapen finns i personen eller i 
omgivningen. Garbis (2002) ger ett exempel på hur vi använder under-
strykningar och anteckningar för att slippa komma ihåg allt vi läser men 
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ändå lätt kunna leta upp viktiga avsnitt. Att stryka under texten gör alltså 
kunskapen mer lättillgänglig och lättare att plocka fram.  
 
Perkins (1993) menar att personplus-perspektivet behandlar personen och 
dess omgivning som ett system eftersom det är prestationen hos personen 
plus systemet som är av intresse snarare än individen utan resurser. Med 
anledning av detta påpekar Perkins (1993) att personplus-perspektivet kan 
ses som ett funktionellt perspektiv på så vis att tänkandets tillgänglighet är 
viktigare än var tänkandet är placerat. Det spelar alltså ingen roll om 
tänkandet sker på individens insida eller utsida. Därmed är det inte sagt att 
människor och artefakter kan ses som funktionellt likvärdiga, något som 
Nardi (1996) har kritiserat Hutchins distribuerade kognition för att göra. 
Perkins (1993) exempel på varför artefakter och individer inte kan ses som 
funktionellt likvärdiga är anteckningar som en person tar under en 
föreläsning. Dessa kommer inte förändras någonting om inte studenten som 
gjort dem tolkar dem och använder dem. Däremot kommer studentens 
tankar och idéer förändras även om han har konstant tillgång till 
anteckningarna.  
 

Distribuerad kognition och design  
Distribuerad kognition ger en effektiv grund för förståelsen av inter-
aktionen mellan människa och maskin och ger samtidigt också ett ramverk 
för design och utvärdering av digitala artefakter (Hollan m fl, 2000). I dag 
är inte den vanliga användaren ensam utan stöd från andra människor eller 
artefakter, utan fungerar istället tillsammans med andra människor och/eller 
artefakter (Nardi, 1996). För att kunna designa effektiva digitala artefakter 
måste därför kontexten i vilken artefakten används utforskas. Även Gasson 
(1999) påpekar vikten av att se till kontexten under designaktiviteten. 
Design måste ses som situationsbunden snarare än isolerad, eftersom den 
digitala artefakten måste passa situationen där den ska användas (ibid).  
 
Genom distribuerad kognition kan också detaljerade analyser av specifika 
artefakter ges eftersom artefakten utforskas i sin verkliga miljö och 
dessutom tillsammans med användaren. I och med detta kan principer för 
hur designen bör vara upptäckas. Dessa principer kan sedan användas för 
att problem med designen ska kunna åtgärdas och i fortsättningen undvikas. 
Utforskandet av kontexten och de detaljerade analyserna av specifika 
artefakter förser designern med en bred bakgrund av förståelse för många 
olika domäner. För att få denna bakgrund måste en lämplig analyserande 
process utvecklas där irrelevanta detaljer tas bort och egenskaper hos 
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artefakten och situationen som är mest signifikanta för designen isoleras 
och förstärks. (Nardi, 1996) 
 

Forskningsfråga 
Distribuerad kognition gör det möjligt att studera kognitiva aktiviteter 
mellan individer, artefakter och interna och externa representationer i 
termer av medier och representerande tillstånd. Hur information 
representeras och omvandlas under en specifik aktivitet kan tydliggöras och 
därmed kan det kognitiva systemets egenskaper belysas. Dessa egenskaper, 
goda såväl som dåliga, mynnar tillsammans ut i de behov som ett IT-stöd 
bör uppfylla för att informationshanteringen ska underlättas. Med en 
distribuerad syn på kognition har forskningsfrågan för denna uppsats 
formats och mynnat ut i följande frågeställning:  
 
Vilka behov som berör informationsöverföring och informationshantering 
bör  ett IT-stöd uppfylla, så att hemrehabteamen ska kunna lägga ner mer 
tid och kraft på vård och möten med patienter?  
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Metod 
 

Följande kapitel beskriver de metodologiska aspekter som 
uppsatsens datainsamling vilar på. Kapitlet beskriver etno-
grafiska metoder som fallstudier, kontextuella intervjuer och 
kognitiv etnografi. Scenarier som en metod för att påvisa 
framtida bruk av en artefakt förklaras samt framtidsverkstäder 
för att generera nya idéer. Materialet som utvinns ur dessa 
metoder är kvalitativt och behöver på något sätt tolkas, varpå jag 
också förklarar några principer som forskaren behöver ha i 
åtanke när data tolkas. Kapitlet beskriver också hur proceduren 
av datainsamlingen såg ut. 

 

Att studera arbetet där det sker 
”Etnografi är förankrat i det underliggande antagandet att för 
att få förståelse för en värld som man inte vet mycket om måste 
man möta den personligen.”  

Blomberg m fl, 2002, sid 4 (författarens översättning)  
 
Ett bra sätt att studera arbetssituationer på är att använda sig av etno-
grafiska metoder. Kopplingen mellan distribuerad kognition och etnografi 
ligger i att båda ser kognitiva processer som något som kan lokaliseras 
utanför individens huvud, men också i en gemensam tro att förståelse för 
kognitiva processer uppnås genom etnografiska, fältbaserade metoder. 
Detta antagande är väldigt viktigt eftersom vissa aspekter av människors 
erfarenheter bara kan förstås genom observation i den kontext där de 
förekommer. (Blomberg m fl, 2002) 
 
Etnografiska studier innebär ofta undersökningar utsträckta över en lång 
tidsperiod, vilket kan vara ett problem om det inte finns tid att avsätta. Ofta 
är det inte möjligt att spendera månader eller ens veckor på fältet med att 
samla data, när ungefär lika mycket tid till att förstå datan också behövs. En 
ansats att komma runt tidskrävande etnografiska studier kallas quick and 
dirty ethnography, med vilken korta fokuserade studier görs för att snabbt 
få en förståelse för arbetssituationen (Hughes m fl, 1994). En annan mer 
fokuserad etnografi är Millens (2000) snabba etnografi (eng. rapid 
ethnography) som syftar till att skära ner forskningsfrågan till den grad att 
datainsamlingen ger en övervikt åt för syftet användbar och fokuserad data. 
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Att använda sig av fallstudier är ett annat sätt att införskaffa djup kunskap 
om en arbetssituation, då tiden är begränsad (Klein & Myers, 1999). 
Gerring (2002) definierar en fallstudie som en djup studie av en specifik 
enhet, där syftet är att förstå en större grupp av liknande enheter. 
Fallstudier, enligt Tellis (1997) syftar precis som etnografier till att 
beskriva, förstå och förklara specifika situationer med de inblandade 
människorna och artefakterna. Den grundläggande egenskapen hos fall-
studier är strävan efter en övergripande förståelse för handlingar i kulturella 
system, det vill säga aktiviteterna som deltagarna i en social situation är 
inblandade i (ibid). Fallstudier kan enligt Hamel m fl (1993) omfatta flera 
olika typer av metoder, vilka är desamma som används i etnografier, 
nämligen intervjuer, deltagande observationer och fältstudier. Fallstudier 
som använder sig av fältstudier som en del i insamlandet av analys-
materialet kallas för etnografiska fallstudier. (ibid) 
 

Observatörens roll  
Observatören kan förhålla sig på olika sätt till studieobjekten under 
observationen. Ett sätt är att anta en diskret och tillbakadragen roll som 
observerande deltagare. Ett annat är att aktivt delta i de observerade 
händelserna som deltagande observatör. Det är inte helt ovanligt att 
observatören växlar mellan dessa roller. (Blomberg m fl, 2002) 
 
Att observera en arbetssituation som utomstående kan vara en svår 
balansgång enligt Bødker och Strandberg Pedersen (1991). Samtidigt som 
det är ett måste att gräva ner sig i arbetsplatskulturen för att få mer 
information och förklaringar om mönster och symboler, så innebär detta 
också att vi socialiseras in i kulturen. Faran med detta är att vi som 
utomstående till slut når en punkt där vi blir så involverade i kulturen att vi 
inte längre känner igen, urskiljer, ifrågasätter eller reflekterar över den. Vi 
ser inte ”skogen för alla träden”. (ibid)  
 

Att intervjua där arbetet sker 
För att få svar på frågor som dykt upp genom observation av pågående 
aktiviteter kan intervjuer utföras under tiden som observationen pågår. 
Dessa kan utvidga och fördjupa förståelsen för vad som redan har 
observerats. Istället för att avsätta tid och plats för en intervju skapar istället 
etnografen tillfällen att ställa frågor under tiden deltagarna utför sina 
dagliga sysslor. (Blomberg m fl, 2002)  
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En mer specifik form av etnografi som fokuserar mer på frågor är Beyer 
och Holtzblatts (1998) kontextuella utforskande (eng. contextual inquiry). 
Detta är en teknik där ett litet antal människor studeras i sin verkliga 
kontext för att öka observatörens förståelse för arbetssituationen. Stötte-
pelarna i tekniken är att studera studieobjektets arbete i den kontext där det 
utförs, att bli kundens partner så att denne känner sig bekväm med att tala 
om sitt arbete, att tillsammans med studieobjektet utveckla en gemensam 
tolkning för betydelsefulla arbetssituationer samt att fokusera utforskandet 
utifrån de egna syftena med studien. 
 

Kognitiv etnografi 
Kognitiv etnografi har sitt ursprung i antropologi, sociologi och kognitions-
vetenskap. Som en metod är den lämplig för distribuerad kognition 
eftersom den tillåter forskaren att observera olika arbetsplatser med dess 
artefakter och aktiviteter, i den verkliga miljön. (Garbis, 2002) Metoden 
gör det möjligt att undersöka interaktion mellan människor och artefakter, 
som inte är möjlig med traditionella kognitiva uppgiftsanalyser (Rogers, 
1997). Genom kognitiv etnografi kan informationsflöden, systems kogni-
tiva egenskaper, sociala organisationer och kulturella processer observeras, 
dokumenteras och analyseras. Målet med den kognitiva etnografin är att 
försöka avgöra vad saker betyder för deltagarna i en aktivitet och att 
dokumentera genom vilka medel betydelserna skapas. Den kognitiva 
etnografin är centrerad kring handlingar eftersom vi inte bara är intres-
serade av vad människor vet, utan också av hur de använder vad de vet och 
vad de gör. (Hollan m fl, 2000) 
 
Vilken metod eller vilka metodkombinationer som väljs ur den kognitiva 
etnografin beror på vald analysenhet. Om analysen ska göras på arbets-
platsnivå är det viktigt att genomföra utförliga fältstudier och att bli 
familjär med arbetsplatsen eftersom komplexa beroenden mellan män-
niskor och mellan människor och artefakter i deras samverkande aktiviteter 
då kan urskiljas och förklaras. (Rogers, 1997)  
 

Scenarier 
Materialet från etnografiska undersökningar utgör en utomordentlig grund 
för scenarier (Carroll, 2000a). Med hjälp av scenarier kan personers 
erfarenheter och handlingar avslöjas i specifika kontexter eller situationer 
och interaktion mellan individer och artefakter kan tydliggöras. Genom att 
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analysera scenarier kan problemområden identifieras som eventuellt skulle 
kunna förbättras med hjälp av teknologiska lösningar. (Minocha, 1999)  
 
Carroll (2000a) beskriver scenarier som historier om människor och deras 
aktiviteter. De beskriver en specifik miljö, med dess aktörer och mål. Varje 
scenario har åtminstone en aktör och ett mål, samt en sekvens händelser 
som kan vara saker som aktören gör, saker som händer med aktören, 
förändringar som sker i miljön och liknande. (ibid) Ett scenario kan 
beskrivas med olika stor detaljrikedom och på olika nivåer. Grundläggande 
scenarier är ofta väldigt grovt skissade och kan beskriva ett system och 
saker som kan/inte kan utföras med det. Däremot beskrivs inte detaljerat 
hur scenariet ska utföras. (Carroll, 2000b) 
 
Scenarier har alltid ett syfte (Bødker, 2000), vilket ska hjälpa den som 
konstruerar scenariet att vara selektiv. Syftet kan relatera både till typen av 
situation som scenariet handskas med och till typen av designsituation som 
konstruktören vill stödja. Det kan också finnas olika anledningar till att 
använda ett scenario. Bødker (2000) föreslår att scenarier kan användas för 
att presentera och situera lösningar, för att illustrera alternativa lösningar 
och för att identifiera potentiella problem.  
 

Framtidsverkstäder 
Även framtidsverstäder (eng. Future workshops) syftar till att belysa 
problem. Enligt Kensing och Madsen (1991) kan metoden användas som 
ett stöd för att generera visioner för framtida bruk av datorer. Metoden går 
ut på att belysa en nuvarande problematisk situation, generera framtids-
visioner samt diskutera hur dessa visioner kan realiseras. En framtids-
verkstad har en till två diskussionsledare och upp till 20 deltagare som alla 
känner till den problematiska situationen. Diskussionsledarna ska se till att 
alla deltagarna får delta ungefär lika mycket samt att alla kan följa med i 
diskussionen. (ibid)  
 
Kensing och Madsen (1991) delar in framtidsverkstaden i tre faser: kritik, 
fantasi, och implementation. Kritikfasen kan ses som en strukturerad 
brainstorming som fokuserar på nuvarande problem på arbetet. Deltagarna 
uppmuntras att tala fritt och behöver inte försvara eller argumentera för 
sina idéer, vilket kan vara skönt att veta för deltagare som inte är så 
verbala. Deltagarna uppmuntras att på väggplanscher skriva ner sina idéer 
som korta påståenden som sedan grupperas för att lättare kunna 
överblickas. Därefter delas deltagarna in i mindre grupper (fyra till fem 
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personer) som får till uppgift att formulera om en vald grupp av påståenden 
till mer koncisa påståenden.  
 
För att stimulera deltagarnas fantasi föreslår Kensing och Madsen (1991) 
att några uppvärmningsövningar används i inledningen till fantasifasen. 
Exempel på en sådan övning kan vara att omvandla de negativa 
påståendena från kritikfasen till positiva eller göra några enkla 
skissövningar. I fantasifasen är det viktigt att diskussionsledaren gör klart 
för deltagarna ett det inte finns några begränsningar med avseende på 
resurser och vad som anses realistiskt eller inte. Även i denna fas ska 
deltagarna skriva ner korta påståenden, men nu gäller det att generera 
påståenden med önskade förändringar. När detta är gjort tilldelas varje 
deltagare fem röster att använda på de påståenden de föredrar. De 
påståenden som får flest röster diskuteras och utvecklas ytterligare i 
smågrupperna. 
 
I den tredje och sista fasen, den som Kensing och Madsen (1991) kallar 
implementationsfasen, utvärderas idéerna från fantasifasen med avseende 
på hur realistiska de är och hur mycket resurser som skulle krävas för att 
förverkliga dem. Ett urval av dessa idéer presenteras sedan som resultatet 
av framtidsverkstaden. 
 

Att tolka kvalitativt material 
Klein och Myers (1999) talar om tolkande fältstudier som en metod som 
kan bistå forskare på informationssystem att förstå hur människan tänker 
och handlar i sociala men också organisatoriska kontexter.  
 

Forskning på informationssystem kan klassificeras som tolkande 
om det antas att vår kunskap om verkligheten erhålls endast 
genom sociala konstruktioner så som språk, medvetande, 
gemensamma meningar, dokument, verktyg, och andra arte-
fakter. 

Klein och Myers, 1999, s. 69 (författarens översättning) 
 
Det kan vara svårt att veta hur tolkande fältstudier bör genomföras och hur 
kvaliteten på dessa kan mätas varmed Klein och Myers (1999) föreslår sju 
principer som kan användas när tolkande fältstudier används. Dessa 
principer grundar sig i hermeneutiken. 
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Principen om den hermeneutiska cirkeln 
Detta är den mest fundamentala principen för hermeneutiken och de andra 
sex principerna vilar på denna. Principen innebär att all mänsklig förståelse 
fås genom en växling mellan att se delarnas mening och helheten som de 
består av. 
 
Principen om kontextualisering 
Denna princip kräver kritisk reflektion över forskningsmiljöns sociala och 
historiska bakgrund. Resultatet av forskarens fältstudier kommer att 
påverkas av organisationens historia och forskningen kommer själv att bli 
en del av organisationens framtida historia.  
 
Principen om interaktion mellan forskarna och subjekten 
Denna princip kräver att forskaren sätter sig själv och subjektet i ett 
historiskt perspektiv och därmed ser forskningsmaterialet som något som 
konstrueras socialt genom interaktionen mellan forskaren och subjekten. 
Med denna princip kan subjekten likväl som forskarna ses som tolkare, 
eftersom subjekten övertar begrepp som används av forskarna och därmed 
vidgar sina vyer. 
 
Principen om abstraktion och generalisering 
Till skillnad från de två föregående principerna som betonar det som är 
unikt för varje specifik studie, pekar denna princip på hur detaljer från 
fallstudier kan relateras till teoretiska, generella koncept som beskriver 
människans förståelse och sociala handlande.  
 
Principen om dialogiskt resonerande 
Denna princip innebär att forskaren måste tillåta sig själv att konfronteras 
med eventuella motsägelser mellan teoretiska förutfattade meningar som 
vägleder forskningen och det insamlade materialet. Därmed måste 
forskaren vara beredd på att ändra sina teoretiska antaganden efter hand.  
 
Principen om multipla tolkningar 
Denna princip kräver att forskaren, genom att dokumentera olika 
synpunkter och orsaker till dessa, undersöker hur den sociala kontexten 
påverkar de handlingar som studeras. Denna princip liksom den om 
dialogiskt resonerande innebär att forskarens förutfattade antaganden kan 
komma att revideras. Skillnaden är att det här handlar om en konfrontation 
mellan olika tolkningar av deltagarna på fältet och inte en konfrontation 
mellan teoretiska begrepp och det insamlade materialet. 
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Principen om misstänksamhet 
De ovan nämnda principerna uppmanar alla till kritiskt tänkande, men de 
fokuserar mer på att tolka betydelser än på att upptäcka felaktiga 
förutfattade meningar. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på 
eventuella fördomar och förvanskningar som deltagarnas berättelser kan 
innehålla. 
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Procedur 
Detta avsnitt beskriver de olika delmomenten som ingick i proceduren för 
studiens datainsamling. 
 

Studieobjekten  
De personer som har studerats för denna uppsats syften är hemrehabteamen 
som finns inom rehabiliterings – och friskvårdsföretaget utsett för denna 
studie. Eftersom fokus för studien var att se hur sjukvårdspersonal som gör 
hembesök arbetar föll det sig naturligt att studera just hemrehabteamen 
eftersom de är de enda inom företaget som gör hembesök. Enligt 
projektansvarig på företaget fanns möjligheten att studera de två team 
(Team1 och Team2) som arbetar på en av företagens kliniker (Klinik1). 
Gruppen kändes som en något liten grupp att studera varpå det undersöktes 
om det fanns fler hemrehabteam på företagets övriga kliniker. Det visade 
sig att ytterligare en klinik (Klinik2) hade ett hemrehabteam (Team3) som 
projektansvarig lovade att ta kontakt med. Klinik2s hemrehabteam visade 
sig positivt inställda till studien och därför kontaktades även Team3. 
 

Studiebesöket 
För att få en första inblick i hemrehabteamens sätt att arbeta kändes det 
värdefullt att besöka deras verksamhet redan i ett tidigt stadium. Vid detta 
så kallade studiebesök, som utfördes på Klinik1 under en arbetsdag, var 
studiens teori eller metod ännu inte utarbetad varför detta kan ses som ett 
förutsättningslöst första möte. Därmed inte sagt att detta möte inte har ett 
värde för studiens syfte utan materialet från denna studie har använts i 
analysen precis som de övriga fältstudierna. 
 

Fältstudierna 
För att få en djup förståelse för den miljö som hemrehabteamen arbetar i 
utfördes ett antal fältstudier. Jag hade önskemål om att få följa alla 
teammedlemmar åtminstone vid ett tillfälle var för att undvika att bara få ta 
del av ett visst teams arbetsrutiner. Det kan vara så att egna mönster 
utarbetas som inte alls stämmer för ett annat hemrehabteam. När under-
sökningen gjordes på flera team fanns också möjlighet att fråga om saker 
som uppfattades inom ett team också stämde överens med ett annat team. 
För att planera in lämpliga tillfällen för fältstudierna, fungerade en sjuk-
gymnast inom ett av teamen som kontaktperson mellan mig och övriga 
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deltagare på Klinik1. En del deltagare hade mer tid att avvara än andra 
vilket innebar att jag gick med vid flera tillfällen med vissa deltagare. 
Fältstudierna kom att bli nio stycken med varierande tidsomfattning 
beroende på antal besök samt längden på dessa. Ett återbesök tog mellan 20 
och 40 minuter, medan ett nybesök tog ungefär en timme.  

Datainsamlingstillfällen  
Förklaringar till tabellen: 
AT1 – Arbetsterapeut i Team1, Klinik1 
AT2 – Arbetsterapeut i Team2, Klinik1 
AT3 – Arbetsterapeut i Team3, Klinik2 
SG1 – Sjukgymnast i Team1, Klinik1 
SG2 – Sjukgymnast i Team2, Klinik1 
SG3 – Sjukgymnast i Team3, Klinik2 
 
Studie  Vem  Typ av besök 
1. AT1 

AT1/SG1 
1 återbesök 
1 nybesök 

2. AT1 2 återbesök 
3. SG2 3 återbesök 
4. SG1 3 återbesök 
5. AT3 

AT3/SG3 
1 återbesök 
1 nybesök 

6. SG3 
SG3/AT3 

1 återbesök 
1 nybesök 

7. AT2 2 återbesök 
8. SG1 2 återbesök 
9. AT2 

AT2/SG2 
1 återbesök 
1 nybesök 

Tabell 1 Översikt över datainsamlingstillfällena 
 

Fältanteckningarna 
Under alla fältstudier antecknade jag vad som hände. Besöken hemma hos 
patienterna spelades inte in på band eftersom det inte ansågs lämpligt att 
spela in patienternas röster. Det som var av intresse för studien hände 
dessutom oftast i tysthet, till exempel när arbetsterapeuten eller sjuk-
gymnasten använde sin kalender för att boka nya besök, eller skriva ner 
stödanteckningar. Fältanteckningarna har sedan använts tillsammans med 
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transkriptioner av de kontextuella intervjuer som också utfördes (se nedan) 
för att analysera materialet. 
 

De kontextuella intervjuerna 
Tiden mellan hembesöken utnyttjades till att ställa frågor som knöt an till 
vad som hade hänt under hembesöket. Jag frågade också om andra saker 
som jag inte förstod eller som jag tyckte hade relevans för studien. De 
kontextuella intervjuerna kunde alltså äga rum i bilen, på gatan, på cykeln 
eller på kliniken och de flesta spelades in på en liten bandspelare. Även 
konversationer i bilen som handlade om samordning runt en patient 
spelades in. Allt inspelat material transkriberades sedan för att användas 
under analysen. 
 

Framtidsverkstaden  
När alla fältstudier var genomförda och en bild av målgruppen hade 
införskaffats, arrangerades en framtidsverkstad. Denna arrangerades för två 
syften. Dels för att ta reda på om viktiga problem hade förbisetts under 
fältstudierna och dels för att ta hjälp från teamen att generera visioner om 
hur deras nuvarande problem skulle kunna lösas om de hade tillgång till ett 
IT-stöd och vad för IT-stöd det i så fall skulle kunna vara. Från fält-
studierna hade en rad problem redan lokaliserat och framtidsverkstaden 
sågs som ett tillfälle att få återkoppling på dessa. Problemen som hade 
lokaliserats under fältstudierna skrevs därför ned och fästes på det 
pappersark som teamen klistrade upp sina påståenden på. Syftet var att få 
respons på om det som jag hade upplevt som problem verkligen var 
problem.  
 
Framtidsverkstaden ägde rum vid lunchtid en dag i april och tog ungefär 
två och en halv timme, vilket skulle visa sig vara för kort tid. Framtids-
verkstaden arrangerades på Klinik1 och de team som arbetar där, alltså 
Team1 och Team2 deltog. Team3 hade också självklart tillfrågats, men de 
hade förhinder och eftersom detta datum var det enda som teamen på 
Klinik1 kunde enas om fick det bli så. För att ändå ge Team3 möjligheten 
att kommentera eller lägga till synpunkter skickades det sammanställda 
materialet av framtidsverkstaden till dem, via e-post. Responsen kom några 
dagar senare och har behandlats tillsammans med resten av det insamlade 
materialet. 
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Framtidsverkstaden inleddes med en redogörelse för vad den skulle handla 
om och vilka delar som skulle ingå. Därefter inleddes kritikfasen. 
Deltagarna ombads fundera över nuvarande problem som rör 
informationshantering och informationsöverföring på arbetsplatsen. Det 
påpekades också att om uppgiften kändes för omfattande kunde de tänka 
tillbaka på den senaste veckan och fokusera på problem som hänt då. För 
att undvika att stämningen blev alltför allvarsam, med tanke på 
problemfokuseringen, uppmuntrades teamen även att uttrycka saker de 
upplever som väl fungerande i verksamheten. Detta skulle i så fall bidra till 
att behov som inte är problem också kan urskiljas, även om detta inte var 
huvudsyftet med aktiviteten. 
 
Deltagarna verkade inte ha några problem att komma igång med uppgiften 
som innebar att de nu skulle skriva ner problemen som korta påståenden 
och fästa dessa på pappersarket som låg på bordet som deltagarna satt runt. 
 

 
Bild 1 Framtidsverkstaden 

 
När ingen verkade ha något mer att skriva ner ombads deltagarna att 
gruppera påståendena och rubricera dessa, utan assistans från mig.  
 
Efter kritikfasen åt vi lunch tillsammans. Under tiden visades ett bildspel 
som bestod av en presentation av några olika mobila artefakter som finns 
idag, samt vad dessa kan användas till. Bildspelet förklarade också i korta 
ordalag vad GPRS och 3G är för något. Anledningen till att detta bildspel 
fanns med var för att trigga deltagarnas fantasi. Sedan tidigare hade jag en 
känsla av att deltagarna i teamen inte har så goda kunskaper om den teknik 
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som finns idag. Därför verkade det vara en god idé att visa bildspelet så att 
deras fantasi och kreativitet skulle kunna ta dem bortanför de tekniker som 
jag visade dem.  
 
När bildspelet hade visats inleddes fantasifasen och deltagarna ombads att 
även denna gång formulera korta påståenden. Nu med fokus på att generera 
lösningar på problemen. Först gjordes detta med siktet inställt på hur 
problemen skulle kunna vara lösta om 30 år, eftersom det tillåter deltagarna 
att släppa alla hämningar. Lösningarna grupperades sedan utifrån de 
problem de försökte lösa. När detta var gjort ombads deltagarna att vara lite 
mer realistiska och se till vilka av lösningarna som skulle kunna vara lösta 
om fem år. Efter detta hade tiden tagit slut, så vi hann aldrig med 
implementationsfasen. Det sista vi gjorde var att försöka rangordna de 
genererade förslagen. Varje deltagare fick fyra röster (klisterlappar) var, 
som placerades på de lösningar som var viktigast att åtgärda. Rösterna fick 
placeras hur som helst, alla röster på en lösning, eller en på fyra olika.  
 

Analysen 
När allt material hade samlats in var det dags att gå igenom det och 
analysera det utifrån den teoretiska ansatsen, distribuerad kognition. 
Därmed analyserades materialet genom att se till de aktiviteter (handlingar) 
som hemrehabteamen utför och koppla dessa till de artefakter som 
hemrehabteamen använder. Detta utfördes genom att alla handlingar som 
hade träffats på i materialet skrevs ner på små färgade klisterlappar. Dessa 
organiserade sedan med avseende på hur handlingen utfördes, med hjälp av 
vad, varför, av vem, samt när och var. Lapparna organiserades genom en 
sorts lappsorteringsövning med syftet att hierarkiskt ordna lapparna så att 
vanligt förekommande handlingar och teman avslöjas. Detta sätt att 
organisera lappar kallar Beyer och Holtzblatt (1998) för affinitetsdiagram. 
 
De teman som efter lappsorteringsövningen visade sig vara vanligast 
förekommande utarbetades till korta scenarier som beskriver hemrehab-
teamens arbete idag. Varje sådant scenario kopplades sedan till ett så kallat 
framtidsscenario som beskriver samma situation fast med ett IT-stöd. 
Framtidsscenarierna är konstruerade utifrån den tolkning jag har gjort av 
det insamlade materialet.  
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Resultat 
 

Följande kapitel visar resultatet av den analys som utfördes på 
det insamlade materialet från fältobservationer, kontextuella 
intervjuer och framtidsverkstad. Resultatet presenteras i tre 
delar, där den första delen är till för att läsaren ska få en inblick 
i hemrehabteamens arbete. Den andra delen visar hemrehab-
teamens behov, med avseende på informationshantering och 
informationsöverföring. Den tredje delen beskriver teamen 
utifrån de egenskaper som framträtt under studiens gång. 

 

En dag på fältet 
Följande avsnitt är ett konstrukt, det vill säga en berättelse grundad på olika 
observationer och tolkningar som sammanställts från fältstudierna (Ely, 
1993). Konstruktet beskriver hur en dag för hemrehabteamen kan se ut. 
 

Klockan är nio och Sonja och Agnes har varit på jobbet i ungefär en 
timmes tid. Jobbet är ett friskvårdföretag som ligger i en förort till 
Stockholm. Sonja är sjukgymnast och Agnes är arbetsterapeut och de 
arbetar tillsammans i ett hemrehabteam. Idag har de telefontid mellan 
halv nio och halv tio eftersom det är tisdag. Under telefontiden arbetar 
Sonja och Agnes med headset på, för att fritt kunna skriva journalnotat 
samtidigt som de talar med patienten. När telefontiden är slut går 
Sonja och Agnes till det gemensamma fikarummet. Där sitter redan 
många av de andra som arbetar på kliniken. Stämningen är 
uppsluppen och det märks att människorna som arbetar här trivs med 
vad de gör. 
 
Efter en kvarts fikarast är det dags att ta itu med dagens patienter. Idag 
har Sonja och Agnes tillgång till en bil och därför har de sett till att de 
har bokat in sina patientbesök på ett sätt som gör det smidigt för dem 
att samåka. Området där Sonja och Agnes patienter finns utspridda 
över är tillräckligt stort för att det ska vara smidigast att ha bil, men 
tillräckligt litet för att det i nödfall ska vara möjligt att cykla. Det går 
åt mycket tid till att bara förflytta sig, vilket både Sonja och Agnes är 
rörande överens om, men samtidigt är det nödvändigt.  
 
Agnes första besök är ett återbesök. Klockan är halv elva och Sonja 
släpper av Agnes utanför patientens hus, innan hon åker vidare till sin 
patient. Agnes och Sonja kommer överens om att Agnes ska ringa till 
Sonja när hennes besök är slut. Patienten som Agnes besöker har svår 
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diabetes och till följd av denna, problem med sår på ena foten samt 
starkt nedsatt syn. Dessutom har patienten haft frakturer på båda 
handlederna, samt i axeln som fortfarande är väldigt öm. Patienten bor 
tillsammans med sin man och det är han som sköter markservicen.  
 
Innan Agnes börjar öva med patienten pratar hon med maken om en 
handdusch som han har efterfrågat för sin frus räkning. Agnes har med 
sig en blankett som hon uppmanar honom att fylla i. Han vill hellre att 
Agnes ska göra det, men hon ber honom försöka själv så hjälper hon 
till om det behövs. Patienten och hennes man kommer inte från 
Sverige så ibland blir det lite problem med språket. Blanketten som 
maken ska fylla i ska skickas till en biståndsbedömare som ska avgöra 
om patienten ska få en handdusch eller inte. Patienten måste vara den 
som ansöker om hjälpmedlet, men det är arbetsterapeuten eller 
sjukgymnasten som gör det medicinska utlåtandet om detta och måste 
därför skicka med ett intyg på detta när blanketten skickas in. 
 
Agnes vill att patienten ska gå några varv i lägenheten med sin 
rollator, vilket hon gör. Sedan tränar Agnes hennes förmåga att ta sig i 
och ur sängen. När besöket börjar närma sig sitt slut funderar Agnes 
över om det är något mer hon ska ta upp med patienten. Agnes går och 
hämtar sin ryggsäck, i vilken hon förvarar sin kalender och andra 
viktiga papper. Hon tittar lite i den men tar bara upp kalendern för att 
boka in en ny tid med patienten. Agnes bokar nu in ett nytt möte 
mellan patienten och Sonja, eftersom patienten är i behov av 
sjukgymnastik också. När Agnes är klar hos patienten ringer Agnes 
till Sonja och meddelar att hon är klar. Sonja är på väg så det dröjer 
inte många minuter innan hon är på plats.  
 
Klockan har hunnit bli halv tolv när Agnes och Sonja är framme hos 
nästa patient som är en ny patient för teamet. Vid första besöket är 
både Sonja och Agnes med och besöket går ut på att ta reda på 
patientens problem och sjukdomshistoria. Äldre människor har en 
tendens att vilja berätta om det mesta för sjukvårdspersonal och det 
gäller att kunna lokalisera det verkliga problemet. Den här patienten är 
en kvinna som har benavlagringar på ryggraden. Dessa trycker på 
benmärgen vilket kan orsaka domningar i bland annat benen. Hon har 
också problem med inkontinens vilket är ett problem som är akut för 
henne men som inte hemrehabteamen kan hjälpa till med.  
 
Under besöket är det Sonja som pratar med patienten och Agnes som 
fyller i mallen som används vid nybesöken. Sonja följer mallen när 
hon ställer frågorna under besöket och på så vis är det lätt för Agnes 
att följa med och skriva in svaren i mallen. I mallen skriver Agnes in 
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bland annat sjukdomshistoria, vilka mediciner patienten tar, vad hon 
upplever för problem, vilka förväntningar hon har och så vidare. När 
mallen är ifylld går teamet husesyn. Patienten går med för då kan 
teamet samtidigt observera hur patienten rör sig. Eftersom besöket 
blev lite försenat hinner inte teamet så mycket mer. Sonja och Agnes 
hämtar sina kalendrar och försöker enas om en tid som passar för dem 
båda att återkomma till patienten. Det tar tre, fyra minuter att göra 
detta. Till slut bestämmer de sig för att de i alla fall måste komma vid 
två olika tillfällen, eftersom de inte kan finna ett tillfälle inom en 
rimlig framtid då båda kan komma samtidigt.  
 
Teamet åker därifrån ungefär kvart över tolv. Vid halv ett är de 
tillbaka på kliniken och det är dags att äta lunch. När de ätit klart gör 
de sig i ordning för att åka iväg igen. Agnes åker bil med Sonja som 
släpper av henne vid patientens hus innan hon far vidare till sin 
patient. Patienten som Agnes ska besöka är en man som har haft fyra 
slaganfall. Det första Agnes gör när hon kommer är en bedömning av 
hans allmäntillstånd. Dessutom frågar hon patienten vad som har hänt 
sedan sist och vilka åtgärder som har vidtagits. Patienten vill veta om 
han kommer att bli helt bra igen. Agnes verkar inte vilja svara på detta 
utan säger att det är Sonja som har pratat med läkaren så det är henne 
han ska vända sig till.  
 
Agnes har med sig benförhöjningar till patientens säng. Dessa ska 
göra det lättare för patienten att resa sig ur sängen eftersom den är för 
låg för tillfället. När hon har gjort detta vill patienten boka en tid med 
Sonja. Agnes tror att Sonja kan komma på torsdag, men hon är inte 
säker på det. Hon lämnar patienten och går ner för att möta Sonja som 
sitter i bilen och väntar på henne. I bilen berättar Agnes om patientens 
önskemål att få träffa Sonja. Sonja ringer direkt upp patienten för att 
boka in ett möte. När detta är gjort tar Agnes över bilkörningen 
eftersom hon ska åka längre än Sonja.  
 
Patienten som Agnes ska besöka nu har amputerat sitt ben på grund av 
cirkulationsproblem. Han bor ensam i en ganska stor villa. Agnes 
pratar med honom om hur det har gått sedan sist och om hur han mår. 
Agnes går och inspekterar badrummet och frågar honom om det inte 
skulle vara bra om öppningen in till badrummet breddades eftersom 
det som det ser ut nu är väldigt svårt för honom att ta sig in och ut ur 
badrummet. Agnes föreslår att patienten ska söka bidrag för att ta bort 
den vägg som hindrar patienten från att ta sig in i badrummet med 
rullstolen. Agnes berättar att det finns blanketter som används till att 
söka anstånd om sådant. Hon erbjuder sig att hjälpa till med att fylla i 
en sådan, men han verkar lite motsträvig.  
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Agnes undrar om patienten har kvar den stora gula lappen med 
telefonnummer till henne och Sonja på. Lappen är stor och gul för att 
patienten ska se den tydligt och för att den inte ska kunna slarvas bort 
så lätt. Ofta skrivs det ner en massa olika telefonnummer på lika 
många olika lappar, från hemtjänsten, sjukhusen och så vidare. Agnes 
övar sedan med patienten hur han ska göra när han flyttar sig mellan 
rullstolen och toalettstolen på hjul. Innan Agnes går bokas ett nytt 
besök med patienten.  
 
Agnes går till bilen och åker för att hämta upp Sonja. Sedan åker de 
tillbaka till kliniken för att försöka hinna med att skriva dagens 
journalnotat innan det är dags att åka hem. 
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Informationshantering och hemrehab 
Förra avsnittet gav förhoppningsvis läsaren en inblick i hur hemrehab-
teamens arbete ser ut. Följande avsnitt beskriver de behov ett IT-stöd bör 
uppfylla, med avseende på hur informationen hanteras och överförs under 
arbetets gång. För att förklara hur detta går till utgår jag ifrån hembesöket 
eftersom det är den mest centrala aktiviteten i hemrehabteamens arbete. 
Avsnittet kommer att visa på behov av en samordnad kalender, av att kunna 
skriva journal på plats, av röststyrning, av att få information när den behövs 
samt på behovet av strukturering. Scenarier har använts för att illustrera hur 
situationer där information hanteras ser ut idag, Nutid, men också för att 
illustrera hur det skulle kunna se ut med ett IT-stöd, Framtid. Där 
framtiden illustreras används en fiktiv produkt som jag har kallat för 
homecarehelp2003. 
 

Behovet av en samordnad kalender 
För att ett hembesök överhuvudtaget ska äga rum måste en tid bokas med 
en patient. Det går till på olika sätt beroende på om det är ett nybesök eller 
ett återbesök. De första uppgifterna om en patient får hemrehab via en 
överrapportering. Sedan tar hemrehab kontakt med patienten för att boka in 
en tid för ett besök hemma hos patienten, nybesöket. För återbesök sker 
bokningen av en ny tid med patienten på ett av två sätt. Antingen bokar 
sjukgymnasten/arbetsterapeuten in ett nytt besök i samband med att hon 
gör ett besök hos en patient. Då kan sjukgymnasten/arbetsterapeuten direkt 
skriva upp tiden i informationsbladet som teamet lämnar vid nybesöket och 
slipper återkomma om en tid. Detta tillvägagångssätt är ofta bra när det 
gäller patienter med dåligt minne eller språksvårigheter. Om teamet måste 
ringa upp för att boka in en tid kanske patienten har glömt vad det gäller 
eller var denne ska skriva upp återbesökstiden. Ännu svårare är det när 
patienten inte förstår svenska. Då krävs det att det alltid finns en tolk 
närvarande, vilket kan vara extra svårt vid telefonkontakt. Nackdelen för 
hemrehabteamen med att boka in ett återbesök i samband med ett 
hembesök är att det blir svårt att samordna sig med den andra medlemmen i 
teamet. Hemrehabteamen måste försöka planera sina besök på ett sätt som 
gör det möjligt att samåka eftersom varje team bara har tillgång till en bil. 
Tillgång till varandras kalendrar skulle ge teammedlemmarna möjlighet att 
se varandras inbokningar och skulle därmed innebära lättare anpassning av 
bokningar. 
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Scenario ”Tidbokning” 
 
Nutid  
 

Framtid 

Sjukgymnasten Sonja och 
arbetsterapeuten Agnes sitter 
i bilen. Agnes har precis varit 
på ett återbesök hos en 
patient. Patienten hade ett 
önskemål om att Sonja ska 
komma dit. Därför ringer 
Sonja direkt till patienten för 
att boka en ny tid. Under tiden 
Sonja pratar med patienten 
använder hon och Agnes 
Sonjas kalender som en 
medierande artefakt, det vill 
säga de kommunicerar via 
kalendern för att hitta ett 
tillfälle då Sonja kan komma 
till patienten, samtidigt som 
hon kan samåka med Agnes.  
 

När patienten frågar om han 
kan få en ny tid med Sonja tar 
Agnes fram sin homecare-
help2003 och öppnar den del 
som visar kalendern. Denna 
kalender visar inte bara 
Agnes tider utan också Sonjas 
och det andra teamets tider. 
Eftersom Agnes och Sonja har 
tillfällen som de avsatt för 
patientbesök, kan Agnes utan 
problem boka in en ny tid för 
patienten med Sonja, utan att 
riskera att hon bokar in ett 
tillfälle då Sonja inte kan.  
 

 

Behovet av att skriva journal på plats 
Det är många olika saker som kan hända under ett besök. Det kan vara en 
undersökning som ska göras av exempelvis en patients balans, en ny eller 
gammal övning ska tränas, en biståndsansökan ska fyllas i och mycket 
annat. Det som sker hemma hos patienten måste skrivas in i journalen på 
kliniken, som ett journalnotat. För att komma ihåg vad som hände under 
besöket kan det vara bra att skriva ned stödord för detta i kalendern. Ibland 
räcker det med utrymmet som finns vid tiden för besöket i kalendern, men 
ibland behövs mer utrymme och då används lösblad, eller ett kollegieblock. 
Utöver att skriva upp vad som hände under besöket kan det vara andra 
saker som sjukgymnasten och arbetsterapeuten behöver komma ihåg för 
patientens räkning, till exempel att ta kontakt med hemtjänsten eller 
distriktsköterskan. Detta behöver också antecknas så att det inte glöms bort, 
liksom eventuella hjälpmedel som ska tas med till nästa besök.  
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”Jag försöker alltid skriva i almanackan vad jag har planerat att 
jag ska göra nästa gång, eller om jag ska ha med mig nåt 
hjälpmedel så skriver jag det vid nästa besök. Då tittar man 
liksom, vad var det jag skulle ha med.” 

Arbetsterapeut 
 

Det finns alltså två anledningar till varför stödorden behövs. Dels handlar 
det om att ha stöd för vad som har hänt så att detta kan skrivas in i 
journalen och dels handlar det om stöd för vad som ska göras så att 
sjukgymnasten/arbetsterapeuten inte glömmer bort detta.  
 
Att behöva skriva först på papper eller i kalendern hemma hos patienten 
och sedan i datorn på kliniken anses av teamen som väldigt tidskrävande. 
Därför skulle det vara bra att kunna skriva journalnotaten direkt, hemma 
hos patienten, eller i bilen mellan besöken. 

 
”Det är ju oftast inte så jättelånga notat. Skulle man på en gång 
kunna sitta här (i bilen) och knacka in så skulle det vara 
jättemycket hjälp.” 

Arbetsterapeut 
 

Dessutom kan det vara svårt att komma ihåg vad som ska skrivas i 
journalen om stödorden är få och det tar lång tid innan det finns möjlighet 
att skriva journal. 
 

”Jag försöker skriva journalen samma dag eller på morgonen 
efter. Men när det har varit mycket annat, som nu, då märker 
man att det är svårare att komma ihåg.” 

Arbetsterapeut 
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Scenario ”Skriva journal” 
 
Agnes är hemma hos en patient som precis har blivit avgipsad. 
Det visar sig att hans ena ben är längre än det andra. Det har 
inte Agnes märkt tidigare.  
 
Nutid 
 

Framtid 
 

Agnes ritar av patientens 
knän uppifrån när han sitter i 
rullstolen. Hon noterar också 
några stödord om andra saker 
som patienten säger.  
 

Agnes tar fram sin homecare-
help2003, med direkt upp-
koppling mot klinikens system 
och söker upp patientens 
journal. Hon skriver direkt i 
journalen under besöket vad 
som händer. Hon ritar med 
den tillhörande pennan över-
sikten över patientens knän 
direkt i sin homecarehelp-
2003. 

 
Behovet av att kunna skriva journal hemma hos patienten är som störst vid 
nybesöken. Det är då väldigt mycket text som måste skrivas, först i 
checklistan för nybesök hemma hos patienten och sedan i datorn på 
kliniken. Eftersom både sjukgymnasten och arbetsterapeuten är närvarande 
vid ett nybesök finns det goda möjligheter för en av dem att skriva journal 
samtidigt som den andre pratar med patienten. Möjligheten att skriva in 
nybesöket i journalen på en gång skulle minska teamens dubbelarbete och 
därmed arbetsbelastning avsevärt. 
 

Scenario ”Nybesök” 
 
Sjukgymnasten Sonja och arbetsterapeuten Agnes är på nybesök 
hemma hos en patient med en knäledsprotes.  
 
Nutid 
 

Framtid 
 

Sonja ställer frågor till 
patienten efter mallen för ny-
besök. Under tiden skriver 
Agnes ner svaren på frågorna 
i mallen. 

När Sonja ställer frågor till 
patienten skriver Agnes in 
svaren i homecarehelp-2003 
som är direkt uppkopplad till 
klinikens dator.  
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Behovet av röststyrning 
Teamen tror att det skulle vara tidsbesparande med en röststyrd journal. Då 
skulle möjligheten ges att tala in journalnotaten, men också att navigera i 
journalen med hjälp av rösten. Med denna möjlighet skulle teamen spara 
tid eftersom de då kan tala in notaten mellan besöken, exempelvis i bilen, 
innan de kör vidare till nästa patient. Om notaten kan talas in behöver 
sjukgymnasten/arbetsterapeuten inte stanna upp och skriva ner ett notat 
utan kan göra det på ”gående fot”. Dessutom kan en undersökning av en 
patient förenklas om sjukgymnasten/arbetsterapeuten slipper avbryta 
undersökningen med jämna mellanrum för att skriva upp stödord.  
 

Scenario ”Undersökning” 
 
Sjukgymnasten Sonja är på besök hos en patient med 
axelproblem. Patienten har några veckor tidigare varit på 
sjukhuset och röntgat sin axel. Sonja har fått patientens 
röntgenbilder till kliniken och är nu hemma hos henne för att 
förklara bilderna. I samband med besöket gör Sonja en under-
sökning av patientens axlar för att kontrollera rörligheten.  
 
Nutid 
 

 Framtid  

Under tiden Sonja undersöker 
patienten stannar hon upp då 
och då för att skriva ner små 
stödanteckningar på baksidan 
av pappret med röntgen-
bilderna på.  
 
 
 
 
 
 

 Innan Sonja börjar under-
sökningen ställer hon in sin 
homecarehelp2003 på ljud-
upptagning, och ställer den på 
bordet. Under tiden Sonja 
undersöker patienten talar 
hon högt om vad hon gör och 
vilka resultat undersökningen 
ger. Genom att säga olika 
sökord som finns i journalen 
hamnar det som Sonja säger 
på rätt plats i journalen. 
 

 

Behovet av ett interorganisatoriskt system 
Teamet är oftast inte den enda vårdgivaren inblandad i patientens vård. 
Under tiden jag var med teamen hade de kontakt med biståndsbedömare, 
hemtjänst, anhöriga till patienten, distriktsköterska, läkare samt annan 
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sjukhuspersonal. Kontakterna mellan teamen och andra vårdgivare kan ske 
hemma hos patienten, mellan patientbesök eller på kliniken och handlar 
mestadels om att ta reda på information åt eller om patienten. Detta är 
uppgifter som många gånger kan hittas i en patients journal hos någon 
vårdgivare. Idag har teamen inte tillgång till patienternas journal hos andra 
vårdgivare, vilket innebär att teamen måste ta reda på mycket information 
från patienten. Om patienten är gammal och har dåligt minne kan det vara 
väldigt tidsödande att försöka få reda på information som är nödvändig. 
Det händer att hemrehabteamen måste ringa exempelvis till sjukhus för att 
få uppgifter om en patient faxade till kliniken. Kontakten med andra 
vårdenheter är ofta tidskrävande och det är ofta svårt att få tag i personal, 
vilket innebär att uppgifter måste skjutas upp och utföras vid ett senare 
tillfälle.  
 
Det är också av stor betydelse för patientens träning och välbefinnande att 
det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade vårdgivarna. 
Framförallt mellan hemtjänsten och teamen eftersom hemtjänsten har mest 
kontakten med patienten. 
 

”Vi saknar ju ett samarbete, just kring de här patienterna som 
har ett stort vårdbehov. För det spelar ju ingen roll om vi tränar 
en sak med patienten om inte de gör på samma sätt när de är här 
så blir det ju liksom aldrig en rehabilitering för patienten.” 

Arbetsterapeut 
 
Kontinuiteten i patientens träning försvåras av att hemtjänsten och teamen 
har svårt att avsätta tid för att träffas då teamen kan visa hur hemtjänsten 
ska hjälpa patienten med vissa övningar. Eftersom det är svårt att få tag i 
hemtjänsten även på telefon har ett av teamen ställt en pärm hemma hos en 
patient för att kunna förmedla sig på något sätt. 
 

”Vi har gjort en pärm som vi har ställt här nere, som vi har 
skrivit i när vi tycker att det är något man ändrat på, när man 
ska ta upp patienten eller hjälpa patienten och så. Och talat om 
det varje gång vi träffat på hemtjänsten, men dom skriver aldrig i 
den och vi vet ju inte om de läser i den.” 

Arbetsterapeut 
 
En av arbetsterapeuterna påpekade att hemtjänsten brukar ha egna pärmar 
stående hos patienten där det står vad de utfört hemma hos patienten, men 
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en del hemtjänstaktörer har gått ifrån detta eftersom de också har börjat 
föra journal på sitt kontor. 
 

”Fast jag tycker att det är bra det här att man kan läsa hos 
patienten också om det har varit något speciellt som att dom har 
ramlat eller så där.” 

Arbetsterapeut 
 

Att få informationen där och när den är nödvändig är viktigt för teamen, 
men det kan finnas information som teamet skulle ha behövt få reda på 
tidigare för att kunna förbereda sig inför mötet på ett annat sätt.  
 
Överhuvudtaget upplever teamen att informationsöverföringen mellan 
vårdgivare externt, men också internt är dålig och ofta tar mycket tid i 
anspråk. Om alla inblandade parter hade ett gemensamt system där 
patientens journal var gemensam skulle mycket av tiden som går åt till att 
jaga information åt/om patienten kunna läggas på viktigare saker, som 
exempelvis den direkta kontakten med patienten. En av sjukgymnasterna 
påpekade dock att det inte alltid är bra att ha tillgång till precis all 
information. Det kan handla om uppgifter som patienten inte vill att andra 
ska få reda på, exempelvis vad som sägs hos en terapeut, vilket heller inte 
är viktigt för en sjukgymnast eller arbetsterapeut att ha vetskap om. Detta 
skulle emellertid kunna lösas genom att olika yrkesgrupper har olika 
behörighet. 
 

Scenario ”Samordning med hemtjänst” 
 
Sjukgymnasten Sonja ska gåträna med en patient som har en 
benprotes. Sonja undrar om hemtjänsten gåtränar med patienten. 
Det gör hemtjänsten när patienten ber om det. Sonja frågar då 
om patienten har pratat med en biståndsbedömare om att han vill 
ha hjälp från hemtjänst med att gåträna. Om patienten inte ber 
om detta är det inte heller hemtjänstens uppgift. Patienten verkar 
inte ha så god koll så Sonja känner att hon behöver kontakta 
hemtjänsten för att ta reda på vilka resurser som finns insatta för 
patienten. Om hemtjänsten gåtränar med patienten utan att veta 
hur de ska gå tillväga kan det hända att patienten trillar och 
skadar sig. 
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Nutid 
 

 Framtid 

Sonja letar i sin kalender efter 
den lista hon brukar skriva 
upp olika åtgärder på. Hon 
hittar den inte utan skriver 
istället i sin kalender att hon 
ska ta kontakt med hem-
tjänsten. 

 Sonja tar fram sin homecare-
help2003 och öppnar patien-
tens journal. Eftersom hem-
tjänsten och kliniken som 
Sonja arbetar på har ett 
gemensamt system har Sonja 
möjlighet att ta del av vilka 
hemtjänståtgärder patienten 
har. 

 
Bristen på samordning med exempelvis hemtjänst kan som redan påvisats 
leda till att patientens träning blir lidande. Ett hemrehabteam föreslog att 
hemtjänsten skulle kunna få viss handledning i form av att övningar och 
förflyttningssekvenser videofilmas för att visa hur förflyttningar ska ut-
föras.  
 

Behovet av att få informationen när den behövs 
Det kanske största problemet för hemrehabteamen verkar vara den ständiga 
strömmen av information, både från kollegor och patienter och fokus på 
vad som är viktigt i en situation är inte alltid lätt att hålla reda på. Vid något 
tillfälle ville den ena sjukgymnasten som hastigast berätta något för den 
andra sjukgymnasten som då frågade ”Är det här verkligen något jag 
behöver veta?”. 
 
Teamen uppmanas hela tiden att göra saker och att komma ihåg saker varpå 
omfattande planering krävs för att allt ska klaras av och då främst med 
avseende på patientens behov. Teamen menar att eftersom tiden är knapp är 
det viktigt att saker prioriteras på rätt sätt, så att inte saker som är högt 
prioriterade får stå tillbaka för något med lägre prioritet.  
 
Genom att få hjälp med att planera när något senast måste göras, kan rätt 
saker prioriteras. Därför efterfrågar teamen någon form av lösning som ger 
den information som är nödvändig för stunden. Teamen föreslår till 
exempel att information som är av betydelse för dagens datum dyker upp 
som en påminnelse i datorn. Detta kräver ändå en viss planering från 
teamen. De måste själva prioritera information som kommer, på ett sätt 
som gör den tillgänglig när den behövs.  
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Behovet av strukturering 
Vid hembesöket har teamet alltid med sig sin kalender som är en viktig 
kognitiv artefakt. Den kan ses som ett externt minne, eftersom mycket av 
den information som teamen behöver komma ihåg ryms där. Varje 
teammedlem har en kalender av samma sort, för att det ska vara lättare att 
överblicka varandras kalendrar då det behövs. En ostrukturerad kalender 
gör att det är svårt att planera in administrativa åtgärder så att de blir 
utförda. Dessutom är det svårt att se vilka saker som har med styrkortet att 
göra. Därför använder sig teamen av strategier för att framhäva viss 
information så att den blir extra tydlig och framträdande. För att lättare 
kunna hålla reda på exempelvis nybesök och möten färgmarkeras texten i 
kalendern med olika färger för olika saker. Detta gör det lättare att 
uppmärksamma saker som ska göras, men underlättar också uppgiften att 
sortera in olika aktiviteter i Styrkortet. Ett exempel på färgmarkering är att 
nybesöken markeras med blå överstrykningspenna och på så vis blir lättare 
att räkna när de ska redovisas i styrkortet. Hjälpmedel markeras med 
exempelvis rosa överstrykningspenna, så att det enkelt uppmärksammas 
vilka hjälpmedel som ska tas med till en patient. En färg kan dock betyda 
olika saker för olika team och teammedlemmar. 
 
Markeringar i kalendern kan också göras på andra sätt och för andra 
ändamål. När ett journalnotat har skrivits för ett besök markeras detta med 
exempelvis ett J i kalendern vid tiden för det besök som notatet gäller. När 
ett hembesök har registrerats i det kassasystem som används på kliniken 
skrivs exempelvis ett K för kassa i kalendern. Registreringen är en 
förutsättning för att kliniken ska få ersättning för de besök som görs, 
eftersom hemrehabteamens patienter inte betalar själva. 
 

 
Bild 2 Kalendern 
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Möjligheten till någon form av automatisk sortering av de uppgifter som 
har med styrkortet och kassasystemet att göra skulle underlätta teamens 
administrativa börda avsevärt.  
 
All information passar inte i kalendern eftersom informationen i kalendern 
oftast relateras till ett specifikt patientmöte. Viss information behöver 
samlas på en särskild plats för att tillgängligheten ska bli bättre. Om en 
patient efterfrågar exempelvis en viktmanschett som arbetsterapeuten vet 
finns på kliniken, kan arbetsterapeuten skriva upp detta vid nästa inbokade 
möte med patienten. Detta skrivs då också in i journalen som en åtgärd som 
ska utföras för patienten. Om det istället handlar om ett hjälpmedel som 
arbetsterapeuten måste beställa från hjälpmedelscentralen kan det vara bra 
att ha denna information på ett annat ställe. Dels för att informationen inte 
ska glömmas bort och dels för att beställningar från flera patienter då 
samlas på ett och samma ställe. Detta problem har en av sjukgymnasterna 
själv försökt komma på en lösning till och har därför konstruerat en 
patientåtgärdslista som används av teamen på Klinik1. Denna förvaras i 
kalendern. 
 

 
Bild 3 Utdrag från patientåtgärdslistan 

 
Tanken är att listan för patientåtgärder alltid ska finnas med i kalendern och 
flyttas framåt i kalendern vecka för vecka. Innan åtgärdslistan fanns skrevs 
information ner på olika ställen och det fanns risk för att saker glömdes 
bort. 
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Hemrehabteamets egenskaper  
Efter att ha följt teamen i deras arbete och hemma hos patienterna, men 
också på kliniken har vissa egenskaper framträtt som beskriver hur dessa 
team är och måste vara för att arbetet ska fungera. För att ett IT-stöd ska 
fungera väl i verksamheten bör det bidra till att teamet kan upprätthålla 
dessa egenskaper. 
 
Lyhört 
Teamet måste vara lyhört inför patientens behov men också inför de 
anhörigas behov. Klarar till exempel maken/makan av att ta hand om den 
sjuke, eller är maken/makan själv sjuk? Teamet måste se till att 
belastningen på den anhöriga inte blir för stor, samtidigt som teamet många 
gånger kan vara hjälpt av att den anhörige har möjlighet att hjälpa den 
sjuke.  
 

Exempel ”Fruns hälsa” 
Vid ett återbesök hos en patient som behövde mycket hjälp av sin 
fru, blev vi stående i hallen. Sjukgymnasten pratade ganska länge 
med frun. Hon undrade om hon hade gått ner mycket i vikt för 
hon var så förskräckligt smal. Sjukgymnasten undrade också om 
hon kände att hon klarade av att ta hand om sin man, utan att det 
påverkade hennes egen hälsa. Frun verkade inte tycka att det var 
så farligt. Hon berättade för oss att hon hade haft problem med 
magsår när hon var yngre och sedan aldrig lagt på hullet igen. 

 
Flexibelt 
Teamens scheman kan ändras på grund av många olika anledningar och på 
kort tid. Ändringar kan ske exempelvis till följd av att en patient inte är 
hemma, att patienten har glömt bort att teamet ska komma, att hemtjänsten 
är hos patienten, eller liknande. Eftersom tiden är något som teamen måste 
värna om gäller det att ta vara på tiden som ges om schemat ändras och 
utnyttja den till något annat, till exempel journalskrivning. Teamen bokar 
sällan in en ny patient eftersom det kräver förberedelse.  
 

Exempel ”Uteblivet besök” 
Vid ett besök hos en patient som haft flera slaganfall, fick vi inget 
svar när vi ringde på dörren. Sjukgymnasten brukade gå in med 
egen nyckel till den här patienten eftersom hon var sängliggande. 
Vi gick in i lägenheten och hittade ett kollegieblock som hem-
tjänsten och anhöriga brukade skriva ner viktiga saker på. I 
blocket stod det att patienten hade blivit inlagd på sjukhuset. Det 
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här besöket var sjukgymnastens sista för idag så vi åkte tillbaka 
till kliniken. Det uteblivna besöket innebar att sjukgymnasten 
kunde skriva klart några journalnotat som hon inte hunnit med 
från tidigare besök.   

 
Samordnande 
Teamet måste hålla ordning på vilka patientens olika vårdgivare är för att 
kunna svara på patientens frågor som rör en annan vårdgivare. Ofta klarar 
inte patienten av att hålla kontakten med vårdgivarna själv utan frågar helt 
enkelt den som finns närvarande. Språkproblem, minnet eller osäkerhet kan 
vara anledningar till detta. Det kan ses som att teamet upplever sig vara 
”spindeln i nätet” som försöker samordna alla patientens kontakter, både 
för patientens och teamets skull.  
 

Exempel ”Röntgenbilderna” 
Ett hemrehabteam hade fått röntgenbilder av en patients axlar 
skickade till sig från dennes läkare. Sjukgymnasten åkte hem till 
patienten för att förklara dessa. Efter att sjukgymnasten hade 
förklarat bilderna frågade hon om patienten hade tagit några fler 
röntgenbilder av sina axlar, vid något annat tillfälle. Det visste 
varken patienten eller hennes make. Sjukgymnasten bestämde sig 
för att fråga patientens distriktsköterska om detta samt om det 
skulle vara möjligt för patienten att få röntgas igen. 

 
Pedagogiskt 
Utöver att träna med patienten, vill också teamen att patienten ska träna 
själv. För att patienten ska klara av att träna själv måste teamet visa hur 
patienten ska göra. Detta sker både genom att patienten tränar tillsammans 
med till exempel sjukgymnasten men också genom att sjukgymnasten ger 
patienten träningsprogram. Patienten måste förstå övningen för att kunna 
utföra den.  
 

Exempel ”Träningsprogram” 
En patient skulle få låna en smärtlindringsapparat av kliniken 
där ett av hemrehabteamen arbetar. För att patienten skulle 
kunna använda apparaten själv var hon tvungen att lära sig hur 
den fungerar. Sjukgymnasten hade därför med sig ett förtryckt 
träningsprogram. På detta hade hon ritat bilder som tydliggjorde 
patientens användning av apparaten. Hon hade använt olika 
färger för olika elektroder som skulle sättas på den kroppsdel 
som behövde smärtlindring. 
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Det finns också andra exempel där teamet måste förklara saker för 
patienten. Många patienter äter en massa olika mediciner som de ibland 
inte har en aning om varför de äter. Då måste teamet kunna förklara detta 
för att få patienten att förstå varför det är viktigt att medicinerna tas.  
 
Utredande 
Hemrehabteamet måste kunna lyssna på patienten och försöka urskilja 
vilka problem patienten har. Ofta rör det sig om flera problem, men det är 
bara några av dessa som passar in på hemrehabteamens uppgifter. De måste 
sålla ut den ”viktiga” informationen som patienten ger och lokalisera de 
problem som teamet kan hjälpa patienten med. Det är viktigt att ta reda på 
patientens egen bild av sin sjukdomshistoria för att få en insyn i hur 
patienten uppfattar sin situation, men också för att få reda på hur mycket 
patienten vet om sin situation. Om en patient har haft exempelvis ett 
slaganfall kan minnet vara kraftigt begränsat och därför måste teamet 
ibland söka information från andra vårdgivare, till exempel sjukhuset. 
 

Exempel ”Utredning av sjukdomshistoria” 
Vid ett nybesök var vi hos en dam som hade väldigt mycket hjälp 
av hemtjänsten. Hon tyckte själv inte att hon klarade av nästan 
någonting på egen hand. Hemrehabteamet visste redan innan 
besöket att patienten hade varit inlagd för slaganfall, men när 
patienten själv redogjorde för sin sjukdomshistoria nämnde hon 
aldrig detta. Det var först när hemrehabteamet hade påpekat 
detta som hon kom på att det var så. 
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Diskussion 
 

I följande kapitel diskuteras resultaten som framkommit av 
studien samt hur dessa kan kopplas till teorin och den tidigare 
forskning som gjorts på ämnet. Här diskuteras också metoden 
och hur den kan ha påverkat resultatet. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning och på hur resultatet av den här 
studien kan användas av andra. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att besvara följande frågeställning: 
 
Vilka behov som berör informationsöverföring och informationshantering 
bör ett IT-stöd uppfylla, så att hemrehabteamen ska kunna lägga ner mer 
tid och kraft på vård och möten med patienter? 
 
Nedan diskuteras de behov som har framkommit som ett resultat av 
undersökningen och därmed svar på frågeställningen. Dessa behov sätts 
också i relation till den tidigare forskning som gjorts på ämnet. 
 

Behovet av en samordnad kalender 
Att ha en samordnad kalender skulle innebära en stor fördel för hemrehab-
teamen, inte minst när det gäller samordningen som måste ske med 
avseende på bilresorna. Med en samordnad kalender kan förhoppningsvis 
tiden som går åt att samordna bilresorna undvikas. Dessutom kan 
sjukgymnasten boka tider på ett smidigt sätt åt arbetsterapeuten och 
tvärtom. En viss planering krävs ändå med tanke på att teamet gemensamt 
måste planera vilka tider som kan bokas för patientmöten.  
 
Med en samordnad kalender kan varje teammedlem se hur den andres 
inbokningar ser ut och anpassa sina bokningar därefter. För att bokningarna 
ska fungera med avseende på bilsamordning måste sjukgymnasten och 
arbetsterapeuten känna igen adressen dit kollegan ska. Ett tänkbart sätt att 
lösa detta på är att ha en karta i systemet, över det aktuella hemrehab-
teamets område, som gör det möjligt för sjukgymnasten och arbets-
terapeuten att se var en patient bor. Genom att platsen där ett besök bokas 
markeras kan teamet få en visuell förståelse över inbokningarna i området.  
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Behovet av att skriva journal på plats 
Vinsten med att skriva journal på plats skulle vara att dubbelarbete kan 
undvikas för hemrehabteamen. Istället för att skriva stödord i kalendern för 
vad som ska skrivas i journalen i den stationära datorn på kliniken kan 
journalnotaten skrivas direkt på plats. Om denna möjlighet fanns och 
notaten verkligen skrevs i sin helhet skulle detta fungera bra, speciellt om 
det finns en direkt uppkoppling till systemet på kliniken. Men om in-
förandet av en mobil artefakt endast skulle innebära att teamen fortfarande 
bara skrev stödord skulle väldigt lite vara vunnet, eftersom teamet ändå 
skulle behöva tiden på kliniken att skriva klart notatet. Det enda som har 
förändrats då är att stödorden finns i datorn där notatet ska skrivas, istället 
för i kalendern eller på lösblad. Nya rutiner måste hittas för att arbetet 
verkligen ska förändras till det bättre med en mobil artefakt.  
 

Behovet av röststyrning 
När teamen har uttryckt önskemål om röststyrning verkar det mest handla 
om behovet av att kunna tala in journalnotaten och att kunna navigera i 
journalen med hjälp av rösten. Detta kan tyckas lite märkligt eftersom 
också ett behov av att skriva journal på plats har uttryckts. Jag har inte lagt 
så mycket energi på att utreda de olika behoven här, utan sett det som att 
behovet handlar om att teamen vill kunna utföra saker på plats, ibland med 
tal och ibland med skrift. Det ska gå fort och smidigt helt enkelt. Om 
journalen ska vara röststyrd krävs det ett väldigt väl fungerande redskap för 
omvandling av tal till text. Det kan inte riskeras att uppgifter blir felaktiga, 
när det handlar om så viktiga handlingar som en patients journal. Vid 
röststyrning måste det vara tydligt att informationen har gått in i systemet 
så att teamen inte måste kontrollera alla sina notat efter att ha talat in dem, 
för att se att det har blivit rätt.  
 

Behovet av ett interorganisatoriskt system 
Den kanadensiska studien av Pinelle och Gutwin (2002) visar att det är 
svårt att samordna sina tider så att oönskade konflikter med andra vård-
givare undviks och önskade möten kan planeras. Detta visade sig vara ett 
problem även för hemrehabteamen. Med ett interorganisatoriskt system 
finns möjligheten till en samordnad kalender för alla vårdgivare med 
samma system. Om exempelvis hemtjänsten och kliniken där hemrehab-
teamen arbetar har samma system, finns möjligheten att hålla reda på vart 
vårdgivarna befinner sig och därmed kan krockar i patientmöten undvikas.  
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Problemen med att sprida information till varandra inom och mellan 
teamen, men också mellan teamen och andra vårdgivare, skulle också 
kunna underlättas med ett interorganisatoriskt system, något som också 
Pinelle och Gutwins (2002) studie visar. Den kanske största vinsten med ett 
interorganisatoriskt system skulle då vara tillgången till patientens journal. 
Med möjligheten att läsa en ständigt uppdaterad patientjournal slipper 
teamen jaga information om patienten. Att ordna så att alla vårdgivare 
inblandade i en patients vård får tillgång till samma system är ett långt och 
kostsamt projekt som kräver att det finns ett gediget samarbete mellan alla 
vårdgivare och deras organisationer framför allt. Som studien visat finns 
det många vårdgivare inblandade. Som jag ser det är den här möjligheten 
inte särskilt stor för hemrehabteamen i den här studien eftersom de arbetar i 
ett privatägt företag. Däremot kanske det skulle finnas möjlighet att ha ett 
interorganisatoriskt system med hemtjänsten som inom det område 
hemrehabteamen arbetar ofta är privatägda.  
 
Filmer med övningar och förflyttningssekvenser i utbildningssyfte för 
hemtjänstpersonal verkar vara en god idé för att förbättra patientens 
träning. Med sådana filmer i ett interorganisatoriskt system, behöver tid för 
möten inte planeras in. Ett problem med filmerna skulle kunna vara att tid 
går åt till att spela in videosekvenser, men när detta väl är gjort är 
förmodligen mycket vunnet både för teamet och patienten som då kan få en 
bättre träning. 
 

Behovet av att få information när den behövs 
Detta behov är väldigt svårt att tillgodose eftersom det handlar om 
prioritering av uppgifter. Det finns visserligen expertsystem som skulle 
kunna användas för att systemet skulle kunna sortera informationen, men 
detta har inte undersökts i denna studie. Utan ett expertsystem är det svårt 
för systemet att veta vad som ska prioriteras om inte sjukgymnasten och 
arbetsterapeuten gör denna prioritering själv och registrerar den i systemet. 
Det innebär att en viss förberedelse av information måste göras för att detta 
ska fungera och risken finns att ett extra moment tillkommer som tar tid 
istället för att spara den. Däremot kan systemet, om det får information som 
är prioriterad, påminna sjukgymnasten och arbetsterapeuten vid olika 
tillfällen om att denne ska komma ihåg att utföra uppgifter.  
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Behovet av strukturering 
Som resultatet visade använder sig hemrehabteamen av olika strategier för 
att strukturera sin information för att göra den lättare att hantera, vilket är 
en viktig egenskap för det kognitiva systemet. Den bearbetning som nu 
sker av information skulle kunna undvikas och tid skulle kunna läggas på 
viktigare uppgifter om automatisk sortering av administrativ information 
fanns. Med ett IT-stöd med kalenderfunktion skulle det vara lätt att 
markera administrativ information på liknande sätt som teamen redan idag 
gör, med färgmarkering och liknande. Skillnaden skulle bli att kalendern 
själv sorterar in den markerade informationen i exempelvis styrkortet eller 
kassasystemet. Detta kräver att det finns en koppling mellan kalendern och 
de övriga systemen, som har med det administrativa arbetet att göra. Här är 
det dock viktigt att vara medveten om att överföringen av en väl 
fungerande rutin till ett tekniskt system kan innebära att viktiga roller som 
den befintliga artefakten (kalendern) spelar kan gå förlorade. (Bång & 
Timpka, 2003) Jag tycker att den här studien bidrar till förståelsen för 
kalendern och därmed kan risken för omdesign av det som är bra undvikas. 
 

Koppling till teorin 
Följande diskussion är ett försök till att tydliggöra hemrehabteamens arbete 
i termer av distribuerad kognition.  
 
Samordning 
Behovet av samordning har flera gånger framträtt i resultatet. Arbets-
terapeuten och sjukgymnasten samordnar sig eller samspelar exempelvis 
med sin kalender, men också med andra vårdgivare för att patientens behov 
ska tillgodoses. Hemrehabteamet sitter inte alltid inne med all information 
utan måste kontakta andra för att få svar. Genom samordning distribueras 
arbetsterapeutens och sjukgymnastens kognition så att en uppgift kan 
utföras.  
 
Minne 
Arbetsterapeuten och sjukgymnasten kan omöjligt hålla all information 
som de får dagligen i huvudet, utan använder sig av olika strategier för att 
komma ihåg dessa. Den viktigaste källan till information är för närvarande 
teamens kalender som de bär med sig överallt. Informationen finns där när 
den nedtecknats och behöver därför inte erinras. Även åtgärdslistan 
används för att stödja teamens minne, men också för att strukturera 
information. Just handlingen att skriva ner information kan också bidra till 



Diskussion 

 47

att komma ihåg. Att veta att något nedtecknats vid ett tillfälle kan medföra 
att det som skrevs ner också fastnar i minnet. 
 
Framhävning (highlightning) 
Teamen använder sig av olika strategier för att behandla information som 
skrivs ned i kalendern och som ska användas vid ett senare tillfälle. Detta 
kan ses som att teamet behandlar information i förväg för att det ska vara 
lättare att uppmärksamma den när den ska användas, (det vill säga) viss 
information framhävs. Informationen representeras på ett sätt som gör den 
tillgänglig för framplockning när sjukgymnasten/arbetsterapeuten behöver 
tillgång till den. Exempel på detta gavs i resultatet när specifik information 
färgmarkeras för att uppmärksammas senare.  
 
Förberedelse  
Att färgmarkera kan också ses som ett slags förberedelse. Informationen 
bearbetas så att den ska vara lättare att plocka fram när den behövs. 
Teamen förbereder sig också inför besöken genom att läsa igenom tidigare 
notat och se över vad som ska tas med till patienten. Denna förberedelse 
kan resultera i stödord för vad som ska göras hemma hos patienten vid 
nästa besök, eftersom det inte är säkert att arbetsterapeuten och sjuk-
gymnasten kommer ihåg vad som gjordes sist och vad som därmed ska 
göras nästa gång.  
 
Det kognitiva systemets egenskaper 
Det kognitiva systemet - som i denna studie består av hemrehabteamet och 
dess befintliga artefakter - präglas av de egenskaper som lyftes fram som 
utmärkande för hemrehabteamen, det vill säga att det är lyhört, flexibelt, 
samordnande, pedagogiskt och utredande. Dessa är viktiga egenskaper som 
gör det befintliga kognitiva systemet till vad det är. När ett IT-stöd ska 
utformas är det viktigt att ta hänsyn till dessa egenskaper så att IT-stödet 
kan bidra till upprätthållandet av dessa. För att designa ett IT-stöd som 
matchar hemrehabteamens behov handlar det alltså om att försöka hitta en 
balans mellan att lösa det som upplevs som problematiskt idag samtidigt 
som det kognitiva systemet behålls intakt med avseende på de egenskaper 
det präglas av. 
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Metoddiskussion  
Ett problem med den här studien är att det kan vara svårt att generalisera 
resultatet. Studieobjekten var endast sex stycken och dessa studerades inte 
under en särskilt lång tid, eftersom det är ett begränsat projekt. Dessutom 
arbetade alla studieobjekten på samma företag, om än på olika kliniker. 
Detta kan självklart ha påverkat resultatet. För att lättare kunna generalisera 
den här typen av resultat hade det varit bra dels att studera en större grupp, 
och dels att studera hemrehabteam från olika företag och sektorer. Hem-
rehabteam inom den offentliga sektorn kanske arbetar på ett helt annat sätt 
än de inom den privata sektorn. Dessutom kan teamen skilja sig åt även 
inom den privata sektorn.  
 
Trots att studien saknar statistiskt underlag för generaliseringar finns det 
ända resultat som jag tror kan generaliseras och då inte bara till andra 
hemrehabteam utan också till andra vårdgivare som gör hembesök. Jag tror 
att de flesta yrkeskategorier som gör hembesök och måste hantera stora 
mängder information för att tillgodose patientens behov upplever detta som 
ett problem, vilket visas av såväl denna studie som Eitrem och Gertonssons 
(2001) studie på distriktsköterskor och Båvemyrs (2002) studie på 
hemtjänstpersonal. Jag tror också att strategier för att strukturera infor-
mation används av de flesta människor som måste hantera stora 
informationsmängder. De svårigheter som hemrehabteamen upplever med 
samordningen med andra vårdgivare borde också vara något som gäller 
även för andra vårdgivare eftersom problem ofta är ömsesidiga, det vill 
säga om hemrehabteamet upplever samordningen som ett problem kanske 
också de övriga inblandade gör det. Detta antagande styrks också av Pinelle 
och Gutwins (2002) studier som studerat just svårigheter med samarbete 
mellan olika vårdgivare som gör hembesök. 
 

Proceduren 
Den hermeneutiska ansatsen har för denna studie inneburit en tolkning av 
materialet som en helhet men också som de delar det består av. Helheten 
består av fältstudierna, de kontextuella intervjuerna och framtids-
verkstaden. Under tiden detta skedde, kategoriserades intrycken i olika 
kategorier som ständigt fylldes ut. Exempelvis sågs kalendern som en 
helhet i relation till vissa aktiviteter, men förståelsen för andra aktiviteter 
krävde att denna delades in i kategorier med avseende på vad som 
egentligen hände när en aktivitet påverkade informationen i kalendern.  
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Studien har utförts nära studieobjekten och det har funnits en strävan efter 
att ge en så rik bild som möjligt av upplevelserna på fältet för att därmed 
sätta in läsaren i kontexten. Fokus har legat mycket på att beskriva teamets 
medlemmar som individer med speciella egenskaper för sin yrkesroll. 
Individer som i egenskap av sitt yrke påverkar den kontext i vilken de 
förekommer.  
 
Det kändes viktigt att skapa ett fungerande samspel mellan mig som 
forskare och studieobjekten. Därför fanns en strävan efter att smälta in så 
mycket som möjligt i tillvaron och det var det som studerades och 
uppmärksammades som styrde vilka frågor som ställdes. Vissa frågor 
tvingade teamen att reflektera över sina handlingar, vilket också kan ha 
påverkat deras egen syn på sitt arbete. Samtidigt påverkades teamen av att 
studeras, på så vis att de var medvetna om varför de studerades och vad 
syftet med studien var. Kanske har de varit extra tydliga med vissa saker 
som de visste var av intresse för studien. Framtidsverkstaden var ett tydligt 
exempel på att studien påverkade teamen på så vis att teamen ville behålla 
väggplanschen med alla påståenden från både kritik- och fantasifasen för 
att själva försöka jobba fram förändringar i sitt arbete för att underlätta 
informationsbelastningen.  
 
Studiens tidsomfattning har bidragit till att oklarheter har kunnat redas ut 
genom att teamen tillfrågats och därmed har det funnits utrymme för flera 
tolkningar. Om något intressant har uppdagats under en fältstudie med ett 
team har de andra teamen tillfrågats om detta, för att undersöka om 
upplevelsen eller utförandet är det samma inom alla team.  
 

Framtidsverkstaden 
Upplägget på den framtidsverkstad som genomfördes blev inte riktigt i 
enlighet med hur en ”riktig” framtidsverkstad ska se ut eftersom alla faser 
inte hanns med. ”Framtidsverkstaden” fungerade snarare som en 
ventilationsaktivitet eftersom deltagarna gavs möjlighet att ventilera sina 
åsikter om problem. Även om ventilationsaktiviteten styrdes av mig och 
drevs med mina motiv fick jag en känsla av att deltagarna kände att de hade 
en chans att påverka sin situation.  De problem som hade lokaliserats under 
fältstudierna togs emot som problem av teamen, vilket styrkte mina 
tolkningar från fältstudierna. Även om deltagarna också uppmanades att ta 
fram positiva saker med arbetet kom fokus ändå att landa på problemen 
eftersom det är dessa problem som teamen behöver ha hjälp med.  
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Risken finns att bildspelet i början av fantasifasen kan ha hämmat 
deltagarnas fantasi. I detta fall verkar det ändå ha varit en lyckad aktivitet 
att ha med eftersom det visade sig att deltagarna faktiskt inte kände till så 
mycket om teknikerna. Om bildspelet inte hade visats hade deltagarna 
kanske inte kunnat ge så många bra förslag som de gjorde, eftersom de inte 
visste vad som var möjligt i nuläget. I fantasifasen fick deltagarna ”spåna 
fritt” och ge lösningsförslag på blandade problem, istället för att fokusera 
på ett problem i taget. En fördel med detta var att deltagarna kanske valde 
att ge lösningsförslag på de problem som låg dem varmast om hjärtat på en 
gång. Om ett problem i taget hade bearbetats kunde det ha medfört att 
deltagarna fastnat på ett problem, vilket hade medfört att intressanta 
problem aldrig fått några lösningsförslag. En annan anledning till att det 
kan ha varit bra att vi inte fokuserade på ett problem i taget var för att det 
var lättare för deltagarna att se till hela lösningar, alltså till vilken typ av 
artefakt som skulle kunna användas som lösning, snarare än hur varje 
delproblem skulle lösas. Fokuseringen på de tekniska artefakterna skulle 
också kunna vara en nackdel eftersom det finns en risk att de tekniska 
begränsningarna får styra för mycket.  
 
Det är svårt att säga om en prioritering av lösningarna verkligen skedde på 
det sätt som ventilationsaktiviteten genomfördes. Likaväl som deltagarna 
kanske valde problem som ligger dem varmast om hjärtat för att finna en 
lösning till dessa först, kan detta också innebära att de har förälskat sig i en 
lösning och egentligen inte prioriterat lösningen.  
 
Tillsammans med fältanteckningarna kan ventilationsaktiviteten ge en 
större förståelse för vilka deltagarnas problem är. Huvudsyftet med 
aktiviteten, som också uppnåddes, var att utforska om det eventuellt fanns 
en rikare problemrymd än den som redan hade uppdagats på fältet. Som 
tidigare nämnts spelades inte ventilationsaktiviteten in på band. Det kan ha 
inneburit att åsikter som deltagarna uttryckte kan ha missats, kanske för att 
de glömdes bort eller för att åsikten inte fick gehör av de andra deltagarna.  
 

Vidare forskning 
Denna studie kan ses som ett led i ett mycket större projekt där slut-
resultatet skulle bli en prototyp av ett IT-stöd anpassat efter hemrehab-
teamens behov. Den här studien pekar på de behov ett IT-stöd behöver 
uppfylla för att underlätta informationshanteringen för hemrehabteamen. 
Dessa behov kan till viss del ses som uppslag till funktioner hos ett 
framtida IT-stöd. Dessa funktioner skulle dock inte belysa hur systemet 
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skulle vara med avseende på upplevelsen av systemet. Här spelar därför 
hemrehabteamets egenskaper en stor roll eftersom ett IT-stöd förutom att 
bidra med funktionalitet också måste se till att teamets (det kognitiva 
systemets) viktiga egenskaper upprätthålls. 
 
Behoven som framkommit av studien kräver större utforskning för att 
utformningen av ett IT-stöd ska kunna tillgodose dessa. Mer forskning 
skulle krävas på interorganisatoriska system inom hälso- och sjukvård, 
liksom möjligheten att använda sig av expertsystem för prioritering av 
information. Sammanslaget visar detta på behovet av tillgång till ett mobilt 
hjälpmedel, vilket också kräver vidare forskning exempelvis på hur en 
röststyrd artefakt skulle designas för att tillgodose teamens behov. 
 
Denna uppsats utgör grunden till en fortsatt forskning på hur ett IT-stöd för 
hemrehabteam skulle kunna utformas. Med den målgruppsanalys och 
behovsinventering som denna studie utgör, är en stor del av bakgrunds-
arbetet till design av ett IT-stöd gjort. Materialet kan i första hand användas 
till att göra en prototyp att testas med teamen. 
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