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SAMMANFATTNING 
Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke, vilket innebär stora personliga omställningar och 

stora kostnader för samhället. Den mest effektiva behandlingen, trombolys, måste ges så snart 

som möjligt för att ha god effekt.  Samtidigt som det är av största vikt att ta reda på om patienten 

har någon annan diagnos med samma symptom som gör behandlingen riskfylld.  

Den här studien undersöker hur strokekedjan går till och vilka faktorer som påverkar 

beslutsfattandet. Studien är baserad på etnografiska fältstudier på fyra svenska sjukhus och 

materialet är analyserat med metoder från sammansatta kognitiva system och målorienterad 

design. Resultaten visar att trots olika organiserade strokekedjor på de olika sjukhusen är 

processerna desamma och direkt kommunikation är mest framgångsrik för att effektivt sprida 

information mellan dem. Neurologjouren är viktig roll som, liksom resten av aktörerna i 

strokekedjan, ständigt balanserar sitt beslutsfattande mellan effektivitet och grundlighet. 

Kombinationen av analyser ger resultat både på system- och individnivå. Möjligheter för 

förbättrade strokekedjor ges i termer av logistiska, tekniska och organisatoriska förslag.   
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INLEDNING 
”Man kan inte både äta kakan och ha den kvar”  

svenskt ordspråk 

Det här ordspråket kan beskriva konflikten i hur det går till när en strokepatient kommer till 

akutmottagningen på ett sjukhus i Sverige. Samtidigt som läkarna försöker ta reda på vilken 

hjälp, eller behandling, som är bäst för patienten arbetar de under stor tidspress. Patientens 

tillstånd försämras snabbt och den mest effektiva behandlingen mot stroke orsakad av en propp 

i hjärnan måste ges senast fyra och en halv timme efter att patienten har insjuknat. Om de inte 

undersöker patienten tillräckligt noga riskerar de att ge patienten fel behandling och om de inte 

är tillräckligt effektiva riskerar de att inte kunna behandla patienten. 

Effektivitet och grundlighet är två aspekter av beslut som inte båda kan maximeras samtidigt 

(ETTO-principen, Hollnagel, 2009). Den här uppsatsen handlar om hur detta manifesteras i de 

handlingar som tillsammans utgör strokekedjan. Jag vill visa hur hela strokekedjan fungerar, 

från ambulanstransporten till att patienten läggs in på en vårdavdelning. Hela kedjan är viktig 

eftersom många andra studier som fokuserar på hur människor, teknik och organisation 

fungerar ofta låter en avdelnings väggar avgränsa studiens omfattning. Även om skillnaderna 

mellan olika sjukhus är stora så är de processer som måste genomföras de samma och 

avvägningen mellan hur lång tid det tar och hur noga patienten kan undersökas lika viktig. 

Det finns många aspekter av strokekedjan som kan förstås ur flera olika perspektiv. De som tas 

upp i den här studien är sammansatta kognitiva system och målorienterad design. Sammansatta 

kognitiva system är ett ramverk inom fältet human factors och betraktar samspelet mellan 

mänskliga operatörer och den teknik de använder som ett system (Hollnagel och Woods, 2005). 

Målorienterad design är en praktik inom området för interaktionsdesign. Målorienterad design 

lägger stort fokus på att ta reda på människors beteenden för att designa nya lösningar som är 

förankrade i människors verklighet (Goodwin, 2009).  

Syftet med den här masteruppsatsen är att förstå hur strokekedjan går till med avseende på hur 

beslut om behandling tas. Strokekedjan definieras som det som händer från att ambulansen 

kommer till patienten till att behandling har getts på sjukhuset. Detta händelseförlopp har 

studerats med etnografisk metod och analyserats utifrån de ovan nämnda perspektiven.  

De frågor som ställs till materialet är: 

Hur kan strokekedjan beskrivas som ett system? 

Vad är målen med strokekedjan och hur uppnås de målen? 

Hur kan strokekedjan beskrivas ur ett designperspektiv? 

Vilka aspekter är kritiska för att strokekedjan ska fungera snabbt och säkert? 

Är strokekedjan likadan på alla sjukhus? 

Även en fråga kring metodvalet ställdes: 

På vilka sätt kompletterar de teoretiska ramverken varandra?  
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DISPOSITION 
Den fortsatta texten är disponerad enligt följande ordning: efter denna inledning följer kapitlet 

Vad är stroke? i vilket det akuta sjukdomsförlopp som är anledningen till att strokekedjan 

utvecklas förklaras i termer av vad som händer i kroppen, vilka behandlingar som finns och vem 

som kan behandlas. Under rubriken teoretiska ramverk presenteras sammansatta kognitiva 

system och målorienterad design närmare. I kapitlet Metod redogörs för hur den etnografiska 

studien har gått till, vilket följs av Strokekedjan: exempel från fältet där en observerad 

strokekedja beskrivs i detalj samt diskuteras utifrån skillnader och likheter mellan de 

observerade sjukhusen. Analys-kapitlet är uppdelat i två: först presenteras analysen som gjorts 

utifrån sammansatta kognitiva system, sedan den som har sin grund i målorienterad design. I 

det följande kapitlet diskuteras analysresultaten och ett framtidsscenario samt möjligheter för 

hur konflikten mellan effektivitet och grundlighet presenteras. Detta sker under rubriken 

diskussion. Slutligen dras slutsatser kring metodval och studien i helhet sammanfattas i Slutsatser.  
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VAD ÄR STROKE? 
Stroke är den kroppsliga sjukdom som ger flest vårddagar på sjukhus och samhällets kostnader 

för stroke är cirka 12 miljoner per år (Munter, 2005). Ungefär 30 000 människor får stroke varje 

år vilket gör stroke till den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter hjärtsjukdom och 

cancer. Det är också den största orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna, till 

exempel nedsatt kommunikationsförmåga eller minne. Den som har fått en stroke tappar ofta 

rörlighet i kroppen, eller blir förlamad i olika grad, förlorar känsel, får synstörningar och 

svårigheter att kommunicera eller uppfatta omgivningen. Det är vanligt att den som fått en 

stroke blir lättrörd, nedstämd eller deprimerad. Det här är tillstånd som ibland blir kvar och 

därför även påverkar närstående och deras livsvillkor på ett genomgripande sätt (Munter, 

2005). Medelåldern för insjuknandet är 75 år för män och knappt 80 år för kvinnor. Eftersom 

kvinnors medelålder är högre är det fler kvinnor än män som drabbas, detta trots att män 

egentligen har högre risk att drabbas av stroke (Munter, 2005). Kvinnors högre ålder gör att 

risken för andra, samtidiga sjukdomar ökar, vilket komplicerar valet av behandling och kan leda 

till både över- och underbehandling (Socialstyrelsen, 2009). 

VAD HÄNDER I KROPPEN? 
Stroke, eller slaganfall, innebär medvetslöshet, förlamningar eller plötslig död till följd av 

störningar i hjärnans blodcirkulation. De tydligaste akuta symptomen är svaghet i ena 

kroppshalvan, till exempel oförmåga att lyfta ena armen eller att ena ansiktshalvan är slapp. 

Andra vanliga symptom är talsvårigheter både vad gäller att hitta rätt ord och att förstå ordens 

innebörd. (www.strokekampanjen.se). Dessa symptom orsakas av en blödning eller av en propp 

(Lindskog, 2004). I de flesta fallen (85%) beror insjuknandet på en hjärninfarkt (alltså en 

propp).  Det innebär att blodcirkulationen och därmed till tillförseln av blod och syre i en del av 

hjärnan har minskat kraftigt, eller upphört. Oftast orsakas stoppet av att en beläggning över en 

längre tid byggts upp på insidan av kärlväggarna i halsen eller hjärnan. En infarkt kan också 

orsakas av att en blodpropp bildats i hjärtat och följer med blodströmmen och fastnar i hjärnan.  

Stoppet gör att ett område med akut blodbrist uppstår, ett så kallat ischematiskt område. 

Hjärninfarkt kallas ibland för ischematisk stroke (Munter, 2005). 

Strokesymptom kan också uppträda för att sedan gå över inom en kvart. Detta beror på en 

tillfällig syrebrist i hjärnan och kallas TIA (transistorisk ischemisk attack). De flesta TIA beror av 

små blodproppar som snabbt löses upp. Risken för att insjukna i stroke är hög för den som har 

fått en TIA. (Munter, 2005). 

En stroke som beror på hjärnblödning är ovanligare. En hjärnblödning inne i hjärnan innebär att 

ett kärl i hjärnan har brustit vilket oftast orsakas av högt blodtryck eller missbildade kärl 

(Lindskog, 2004). En blödning kan också uppstå på hjärnans yta. Detta innebär blödningar 

mellan de hinnor som omger och skyddar hjärnan och kallas subaraknoidalblödningar. Den 

vanligaste orsaken till en sådan blödning är ett så kallat pulsåderbråck.  

VAD FINNS DET FÖR BEHANDLINGAR? 
Den viktigaste behandlingen vid hjärninfarkt är trombolys. Det är ett läkemedel som ges 

intravenöst, dvs. genom venerna i blodkärlen, och som löser upp proppbildning. Om trombolys 

ges inom tre timmar från symptomdebuten ökar möjligheterna för att patienten ska kunna bli 

nästan helt återställd från symtomen. Behandlingen kan ges upp till 4,5 timmar efter 
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insjuknandet och ha en god effekt men ju tidigare den ges ju bättre effekt har den 

(Socialstyrelsen, 2009). Den mest riskfyllda biverkningen av trombolys är hjärnblödning. Detta 

innebär att det är väldigt viktigt att utreda om patientens strokesymptom beror på en blödning 

eller om patienten har sjukdomar eller tar mediciner som gör att riskerna för blödning ökar så 

mycket att trombolysbehandlingen inte kan ges. För att utreda patienten används bland annat 

röntgenundersökning av hjärnan och halsen, en lista med kriterier som måste uppfyllas för att 

trombolysbehandlingen ska kunna ges och ett test, NIH Stroke Skala (NIHSS).  NIHSS är en skala 

som utvecklats för att mäta förändringar i nervstatus i samband med trombolysbehandling, och 

som idag är standard för att mäta nervstatusförändringar hos strokepatienter över lag (Svenska 

arbetsgruppen för trombolys vid stroke). Beroende på hur patienten klarar olika 

undersökningar ges en poäng. Den sammanlagda poängen ger en indikation på om patientens 

tillstånd är sådant att fördelarna med en trombolysbehandling överväger riskerna. En normal 

nervstatus ger 0 poäng, där patienten får olika poäng för olika symptom vilka används som 

beslutsunderlag vid val av behandling.  

Röntgenundersökningen är väldigt viktig eftersom det är den enda undersökningen som kan 

särskilja en infarkt från en hjärnblödning. En patient som får höga poäng på NIHSS och på vars 

röntgenbilder en propp tydligt syns kan på en del sjukhus få en trombektomibehandling. Den 

kan beskrivas som en mekanisk trombolys och innebär att man genom ett ingrepp i hjärnan 

plockar ut proppen ur kärlet. Ingreppet görs genom att man går in i ett kärl i ljumsken eller 

armhålan, skallbenet behöver alltså inte öppnas. Om inte insjuknandet kan fastställas i tiden, om 

patienten till exempel vaknat med stroke-symptom, kan inte trombolysbehandling ges. Då ska 

patienten direkt få vård och rehabilitering på en stroke-avdelning.  

Socialstyrelsen rekommenderar att alla patienter som kan ska få trombolysbehandling. Detta 

beräknas bli en ökad samhällskostnad på 19 miljoner på kort sikt, men eftersom behandlingen 

är effektiv beräknas det på lång sikt vara en besparing eftersom färre människor behöver stöd i 

sitt dagliga liv (Socialstyrelsen, 2009).  

Om patienten har en hjärnblödning kan detta ses på röntgenbilderna, även om undersökningen 

ibland måste kompletteras. Vid hjärnblödning kan avsvällande medicin ges, för att minska 

trycket som uppstår i skallen. Ibland kan också en operation som går ut på att minska trycket 

genom att öppna skallbenet, göras.  

Utöver de beskrivna behandlingarna, som ges i det akuta skedet, finns flera typer av 

rehabilitering av strokepatienter. Rehabiliteringen inleds så snart det är möjligt, på 

strokevårdsavdelningen. 

VARFÖR FÅR INTE ALLA BEHANDLING? 
För att kunna ge trombolysbehandlingen är det avgörande att minimera varje minuts 

fördröjning. Detta ställer krav på att SOS Alarm, ambulans, sjukhus, primärvård och kommunal 

vård samarbetar på ett effektivt sätt så att tiden mellan insjuknande, diagnos och behandling blir 

så kort som möjligt. Vårdkedjan innefattar många olika delar, från förebyggande återgärder, 

ambulansvård, sjukhusvård, till rehabilitering och uppföljning vilket gör den komplex. 

Socialstyrelsen (2009) betonar starkt betydelsen av en fungerande organisation och effektiva 

vårdkedjor med kontinuitet för att strokesjukvård ska vara ändamålsenlig och effektiv. För att 

göra den akuta vårdkedjan mer effektiv arbetar många sjukhus med sina rutiner, ofta under 

namnet Rädda Hjärnan.  
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Ett trombolyslarm innebär att en patient preliminärt bedöms vara en potentiell kandidat för 

trombolysbehandling och att en mer detaljerad undersökning av indikationer och 

kontraindikationer görs. En mycket vanlig anledning till att trombolys inte är aktuellt är att 

patienten kommer alltför sent till sjukhus för att kunna behandlas. För att öka människors 

kunskap om stroke och strokesymptom och för att få fler att söka vård i tid drog Sveriges 

landsting och regioner under hösten 2011 igång en kampanj (www.strokekampanjen.se). 

Tid från symtomdebut till ankomst till sjukhus avspeglar framför allt allmänhetens 

(patienternas) kunskap om strokesymptomens allvar och benägenheten att söka akutvård. 

Även den pre-hospitala vårdens organisation och kvalitet spelar in. För hela landet är tiden 

från de första symptomen till ankomst till sjukhus i genomsnitt 80 minuter, men det varierar 

från 55 minuter till 110 minuter mellan olika sjukhus. Genomsnittstiden från ankomst till 

sjukhus till att behandling startar är ytterligare 74 minuter, vilket ger ett totalt genomsnitt 

på 154 minuter från det att en patient insjuknar till dess att den får behandling. (Riksstroke, 

2011).  

Riks-stroke är ett nationellt register för strokesjukvård. Registret samlar in information om 

patientens situation under olika delar av vårdkedjan och följer även upp patienten efter tre 

månader och efter ett år. Alla akutsjukhus som behandlar strokepatienter deltar i registret. I 

2010 års rapport görs fördjupade analyser av trombolysbehandling. Resultaten visar att antalet 

trombolysbehandlingar i Sverige ökar, både för patienter över och under 80 år. Den största 

ökningen sker i tidsintervallet 3-4,5 timmar efter insjuknandet. Att variationerna mellan 

landsting och sjukhus är stora tyder, enligt Riks-stroke, på att trombolys vid många sjukhus är 

underutnyttjat, enligt Riks-stroke finns det stort utrymme för kvalitetsförbättringar vid de flesta 

sjukhusen. Dock måste ett ökat utnyttjande av trombolysbehandling ständigt balanseras mot 

risken för överbehandling, det vill säga att personer som inte matchar kriterierna behandlas. 

Sammanfattningsvis påverkar stroke både individen och samhället i hög grad, varför det är av 

stor vikt att så många som möjligt blir behandlade.(Riksstroke, 2011).    
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TIDIGARE FORSKNING 
Ett antal tidigare studier i sjukhusmiljö har varit viktiga inspirationskällor under arbetet med att 

undersöka hur strokekedjan går till.  

Att utgå från det teoretiska ramverket distribuerad kognition när användningen av medicinsk 

informationsteknologi studeras innebär att se läkarna, sjuksköterskorna och andra aktörer i 

samspel med de artefakter som de använder sig av för att lösa problem eller hantera information 

som ett helt system. Hazelhurst, Gorman och McMullen (2008) argumenterar för att distribuerad 

kognition är en viktig ansats för att kunna förbättra medicinsk informationsteknologi. I det här 

arbetet har Hazlehurst, Gorman och McMullens argumentation bidragit till ett helhetsfokus på 

hela strokekedjan samt ett intresse för samspelet mellan människor och artefakter. 

Hur artefakter används inom sjukvården har återkommande studerats. Ofta med avsikten att 

lära sig mer om vad de används till så att nya lösningar kan bli bättre anpassade. Till exempel 

studeras vilken information som artefakternas fysiska utformning kommunicerar till 

användaren och hur den kan bevaras i en digital lösning. Detta gäller till exempel för hur 

informationsöverlämningar mellan skift går till och vilken roll pappersark och 

anteckningsböcker spelar under dessa (Wilson, Galliers och Fone, 2007) eller hur administrativa 

uppgifter på en akutmottagning kan hanteras (Bång, 2004).  Informationsöverlämningar mellan 

anestesiläkare och hur de pratar med varandra om sina patienter och patienternas framtid är 

fokus för Lina Larssons avhandling (2010). Ovan nämnda studier har bidragit till att försöka 

förstå interaktion mellan människor och mellan människor och artefakter på fler sätt än de som 

först verkar uppenbara. Utöver de aspekter som artefakten verkar vara designad för har denna 

studie fokuserats kring vilken plats interaktion utspelar sig och hur artefaktens fysiska form 

påverkar interaktionen. En annan aspekt som varit viktig i detta arbete är vilken information 

som är viktig vid olika tillfällen.  

Förvånansvärt få studier har gjorts om hur strokekedjan fungerar. Fokus ligger ofta på hur 

arbetet på strokevårdsavdelningen, där patienter med strokediagnos läggs in, går till. Ett 

exempel är en etnografisk studie på en strokevårdsavdelning i Kanada av Seneviratne, Mather 

och Then (2009) om hur sjuksköterskor uppfattar utmaningar i sitt arbete i termer av rum, tid 

och interprofessionella övningar. Studier med fokus på det initiala omhändertagandet på akuten 

fokuserar ofta på varför så få patienter får trombolysbehandling eller testar olika sätt att lösa 

problemet på. van den Berg och de Jong (2009) finner i sin studie av ett holländskt sjukhus att 

anledningen till att patienter få patienter får trombolysbehandling är att de flesta anländer 

försent till sjukhuset. Walter et al. (2012) gör en första utvärdering av en mobil 

strokevårdsavdelning med motiveringen att om inte patienterna hinner komma till sjukhuset i 

tid får sjukhuset komma till dem. Den mobila vårdenheten är en specialutrustad ambulans med 

både röntgenapparatur, specialistläkare och möjlighet till behandling och som i ett första försök 

visade sig ge goda resultat (Walter et al, 2012). Ett annat exempel är att visualisera riktlinjer för 

akut strokevård för att skapa en bättre förståelse för dem (Anani, Rong, Prazeres, Tiago och 

Sabine, opubl.).  En annan ansats till en förbättrad strokekedja att låta en större del av 

bedömningen av patienten hända tidigare i skedet är en hjälm som med microvågor kan avgöra 

om det finns en blödning eller ej i huvudet som Fhager och Persson (2011) utvecklar. 
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Denna studie skiljer sig från de ovan nämnda i två viktiga avseenden. För det första är det inte 

vårdavdelningen utan strokekedjan som avgränsar studiens omfång och för det andra är 

ansatsen att beskriva hur det fungerar idag snarare än att utvärdera en idé om förbättring.  
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TEORETISKA RAMVERK 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som använts för att förstå strokekedjan ur 

olika perspektiv. 

SAMMANSATTA KOGNITIVA SYSTEM 
Traditionellt har människor och artefakter betraktats som separata system vars samspel och 

informationsutbyte studeras i termer av interaktion. Fokus har legat på hur människor 

bearbetar den information som artefakterna i deras omgivning förser dem med. Parallellt med 

Edwin Hutchins (1995) stilbildande ramverk, distribuerad kognition, om hur kognition ska 

studeras i verkligheten (”in the wild”) istället för att i stil med klassisk kognitionsvetenskap 

begränsa sig till laboratorieexperiment har Cognitive Systems Engineering (CSE, Hollnagel och 

Woods, 2005) växt fram.  Ramverken delar de grundläggande beröringspunkterna att kognition 

bör betraktas som distribuerad över omgivningen. Skillnaderna mellan perspektiven ligger i att 

distribuerad kognition intresserar sig mer för hur människor hanterar information än CSE. Ett 

exempel på forskning som fokuserar på människors informationshantering ur ett distribuerat, 

och kroppsbaserat, perspektiv är David Kirshs studier om hur professionella dansare använder 

sig av sin kropp för att träna på och minnas koreografier (Kirsh, 2010). CSE har kommit att 

inrikta sig mer på vilka mål det distribuerade systemet har och vad systemet gör för att uppnå 

dem (Hollnagel och Woods, 2005). Inom CSE-perspektivet pågår en utveckling, både teoretiskt 

och metodmässigt. För att beskriva specifika situationer, till exempel sådana som medfört att 

något riskfyllt inträffat, har metoden Functional Resonance Analyis Model (FRAM) tagits fram 

(Hollnagel, 2012). FRAM fokuserar på variansen i beteenden i systemet (ibid.) och har bland 

annat använts för att analysera olyckor med flygplan som kolliderar i luften (de Carvalho, 2011). 

Ett teoretiskt utvecklingsområde är dels hur barriärer som försvårar farliga händelser i 

komplexa system (Hollnagel, 1993), ett annat är vilken återhämtningsförmåga och 

anpassningsförmåga som finns och skapas i system, det vill säga Resillience engingeering 

(Hollnagel, Pariés, Woods och Wreathall, 2011). 

För att förstå strokekedjan ur ett human factors-perspektiv har CSE-perspektivet använts. 

Sammansatta kognitiva system har valts som ramverk för att fokusera på funktioner i processen 

och dessa processers relation till varandra snarare än enskilda individers kognition.  

I följande avsnitt är alla påståenden hämtade ur Erik Hollnagel och David D. Woods bok ”Joint 

Cognitive Systems – foundations of  Cognitive Systems Engineering” (2005).  

Cognitive Science Engineering har utvecklats i takt med att sociotekniska system 

har blivit alltmer komplexa och att människans roll i dem ofta beskrivits i termer 

av mänskliga faktorn eller mänskliga felhandlingar. CSE studerar inte människor 

plus maskin plus gränssnitt utan fokuserar på samspelet mellan dem. Syntesen om 

kognitiva system uppkom i skärningspunkterna av det som tidigare delades upp 

med gränser. 

Sammansatta kognitiva system är ett ramverk för att betrakta hur samspelet 

mellan mänskliga operatörer fungerar tillsammans med och stöds av tekniken i 

systemet. Kognition studeras som arbete snarare än som funktioner i 

medvetandet, det är viktigare att ta reda på vad ett system gör och varför det gör 

så snarare än hur systemet gör det. Beroende på vilken interaktion som är av 
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intresse kan sammansatta kognitiva system studeras på olika nivåer och därmed 

existera inuti varandra. Exempelvis kan systemet som utför aktiviteten bilkörning 

betraktas som interaktion på flera nivåer; interaktionen mellan den enskilda 

föraren och bilen, interaktionen mellan alla bilister och vägarna de kör på, 

infrastrukturen i ett land och landets topografiska utseende. 

 

Figur 1 Schematisk bild över system som finns inuti system 

Kognitiva system är inneslutna i kontexter, eller sociala miljöer, vilka begränsar 

systemens aktiviteter och kräver resurser av dem. Aktivitetsnivån i ett kognitivt 

system behöver inte vara konstant utan varierar i komplexitet och intensitet och i 

nästan alla aktiviteter stöds den individuella kognitiva agenten av artefakter av 

olika slag.  

Inom CSE beskrivs kognition som kontroll och ett sätt att modellera hur kontrollen 

i ett system fungerar är med en kontextuell kontrollmodell (eng. contextual control 

model, Cocom).  En kontextuell kontrollmodell visar att handlingar beror på 

kontexten snarare än av en sekventiell relation mellan dem. I en specifik situation 

bestäms därför nästa handling av det aktuella sammanhanget och av det 

sammansatta systemets kompetens. Om vissa handlingar är återkommande kan de 

beskrivas som karakteristiska för systemet istället för som förprogrammerade 

handlingssekvenser.  
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Figur 2 En Cocom-loop 

COCOM har tre beståndsdelar: 

Kompetens (eng. competence) – den uppsättning av handlingar som det samman 

satta kognitiva systemet behärskar för att hantera kända behov/krav 

Lägesbild (eng. construct) – systemets beskrivning eller uppfattning av 

situationen. Utifrån lägesbilden utvärderas och bestäms nya handlingar. 

Kontroll (eng. control) – hur ordentligt systemet presterar. Kontrollen 

representeras av fyra kontrollstillstånd som presenteras närmare nedan. 

Cocom-loopen visar hur handlingar beror på operatören eller det kontrollerande 

systemets aktuella förståelse av situationen (lägesbilden). Utifrån den aktuella 

lägesbilden väljs en handling, med avsikten att nå systemets mål. Handlingen 

genomförs med en procedur och resultatet ger feedback efter vilken operatören 

modifierar sin lägesbild och bestämmer sig för en ny handling. Även denna 

handling utförs, ger feedback och uppdaterar lägesbilden osv. En 

tidseffektivisering av loopen är att operatören efter en genomförd handling 

förutser vad resultatet kommer att ge för respons och modifierar lägesbilden efter 

det antagna resultatet, detta kallas feedforward.  

KONTROLLTILLSTÅND 
I Cocom-loopen representeras graden av kontroll som fyra olika kontrolltillstånd. 

De olika kontrolltillstånden visar hur systemet presterar beroende på hur pressad 

eller komplicerad situationen är.  

Slumpmässig (eng. scrambled) –valet av nästa handling sker i princip 

slumpmässigt. I detta tillstånd finns mycket lite utrymme för tanke och reflektion, 

snarare utförs handlingar som trial-and-error. Detta tillstånd uppkommer i 

extrema situationer när ingen kontroll finns.  
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Opportunistisk (eng. opportunistic)- de mest framträdande egenskaperna hos den 

aktuella kontexten avgör nästa handling. Detta tillstånd kännetecknas av att 

lägesbilden är oriktigt, antingen på grund av bristande kompetens i systemet, ett 

ovanligt tillstånd i omgivningen eller farliga omständigheter i arbetssituationen. 

Valet av handling blir ofta ineffektivt vilket leder till att flera försök måste göras. 

Värdering av utfallet och uppdateringen av lägesbilden görs omedelbart, vilket 

medför att ingen hänsyn tas till senare effekter av handlingen. 

Taktisk (eng. tactical) – motsvarar situationer där kända procedurer eller regler i 

det närmaste följs. Planeringen går bortom de mest omedelbara behoven. Dock är 

möjligheten till planering begränsad varför de behov som tas med i beräkningen 

ibland kan bli något ad hoc.  

Strategisk (eng. strategic)- den tillgängliga tiden är större och utrymme finns för 

att se framåt mot högre-nivå-mål. De mest framträdande egenskaperna i den 

aktuella situationen har inte lika stor inverkan på valet av handling som på de 

andra kontrollnivåerna.  

Det sammansatta kognitiva system som har observerats är begränsat till de aktörer som på olika 

sätt tar hand om eller undersöker patienten i ett initialt och akut läge. Detta system bestående av 

bland annat läkare och sjuksköterskor existerar i större avdelningssystem och på en högre nivå 

system bestående av hela sjukhus eller landsting. De här systemen befinner sig även i en politisk 

kontext vars inriktning påverkar de ekonomiska förutsättningarna på alla nivåer i systemet. 

Detta är exempel på nivåer av systemet som inte närmare behandlas i det här arbetet. 

MÅLORIENTERAD DESIGN 
Samtidigt som sammansatta kognitiva system-syntesen började utvecklas som ett sätt att förstå 

human factors under 80- och 90-talet utvecklades flera ramverk för hur designprocessen att ta 

fram ny och användbar teknik ska gå till. Denna utveckling skedde i takt med att de som använde 

sig av datorer i större utsträckning inte längre var samma personer som byggde dem, vilket 

ställde högre krav på hur programvara fungerade (Grudin, 1990). User-centerd design, activity-

centered design och goal-directed design är tre exempel på sådana ramverk (Williams, 2009). 

Mål-orienterad design (Goal-directed design)utmärker sig med sitt stora fokus på 

undersöknings-fasen vilken är baserad på etnografiska metoder. (Williams, 2009). Att utgå från 

en beskriven designprocess syftar till att göra framgångsrik design, med innebörden att de 

lösningar som designas ska uppfylla de designprinciper som ramverket förordar. En 

designprincip kan vara att låta användaren slippa att göra onödiga knapptryckningar (Goodwin, 

2009).  

Human factors och design av interaktion mellan människor och maskiner är områden som ligger 

nära varandra på så sätt att de rör samma sammanhang – till exempel arbetsplatser med tung 

teknik och krav på hög säkerhet. Blomkvist, Rankin, Anundi och Holmlid (2010) menar att 

design ofta fokuserar på idealfallen och gör lösningar för sådana, till skillnad från metoder inom 

human factors-fältet som ofta framförallt ser till det värsta som kan hända och försöker undvika 

det, därför bör metoder från båda fälten användas vid utveckling av säkerhitskritiska domäner. 

Förenklat kan man säga att human factors-fältet fokuserar på hur människorna i systemet 

fungerar och designfältet på hur man kan utveckla något, en artefakt eller en tjänst, som gör att 

systemet fungerar bättre. Mitt syfte är att sammanfoga dessa två inriktningar för att genom 
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deras olika utgångspunkt se vad synsätten kan tillföra varandra. Målorienterad design ligger till 

grund för designprocessen på företaget som jag gjort det här arbetet för, vilket innebar att jag 

kunde få god handledning i metoden. Detta samt att den använder sig av etnografiska metoder 

är anledningen till att målorienterad design valdes för att göra en designanalys av materialet. 

I följande avsnitt är alla påståenden hämtade från Kim Goodwins bok ” Designing for the digital 

age - how to create human-centered products and services” (2009) om inget annat anges.  

Inom målorienterad design ligger fokus på vad andvändaren har för mål med sina 

handlingar. Design ses som hantverket att visualisera konkreta lösningar som 

tjänar människors begränsningar.  Lösningarna kan vara fysiska produkter som 

byggnader, mjukvara eller hemelektronik. Design är ett område mellan konst och 

forskning. Det som skiljer design från konst är att design måste stödja människors 

mål och behov. Målorienterad design är dock inte endast en processbeskrivning 

utan ramverket omfattar fyra viktiga beståndsdelar: 

Principer (Principles): vanliga designprinciper, till exempel att undvika stök. 

Mönster (Patterns): beteendemönster hittas genom analys av fältstudier. 

Process (Process): hur designprocessen fortlöper från projektplanering, analys och 

modellering av fältstudier till specificering av krav osv.  

Praktik (Practices): hur man får målorienterad design att fungera på en 

arbetsplats. 

Detta arbete har utgått från de delar av målorienterad design som hanterar 

designprocessen, mer specifikt de metoder som hanterar fältstudier (research) 

samt analys och modellering av dessa.  

FÄLTSTUDIER 
För att ta reda på hur potentiella användare agerar används metoder som är 

tydligt etnografiskt inspirerade.  

MODELLERING 
För att göra insamlade data begriplig för sig själv och andra används inom 

målorienterad design olika modeller som gör det möjligt för människor att 

kommunicera kring observerade beteenden. Enligt Goodwin är det viktigt ta i 

beaktande åsikter både från ekonomiska intressenter(stakeholders) och från 

potentiella användare. Den här studien fokuserar enbart på användare, det vill 

säga personer som har arbetsuppgifter direkt kopplade till strokekedjan, varför 

ingen analys av ekonomiska intressenters intressen tagits i beaktande. Först 

analyseras observerade händelser utifrån till exempel mål, frustrationsmoment, 

förmågor, frekvens, kvantitet, prioritet, interaktion med andra, mentala modeller, 

demografi och användarnas fysiska karaktäristik eller andra egenskaper som finns 

(singel-case-analysis). Sedan undersöks hur dessa samvarierar och skapar teman 

(cross-case-analysis). Utifrån dessa analyser extraheras beteendevariabler vilka 

olika användare mappas mot. Detta är analyser som ligger till grund för 

utvecklandet av personas. Mappningen mot beteendevariabler sker för att undvika 
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att per automatik associera en användares roll, som till exempel sjuksköterska till 

dennes beteenden. De kan variera inom arbetsrollen eller vara mer generella än 

så. När rollerna har mappats mot beteendevariablerna uppstår olika kluster av 

beteenden. Det är dessa kluster som utvecklas till personas. 

Personas är ett centralt verktyg inom målorienterad-design. Personas är arketyper 

som beskriver mål och observerat beteende hos olika potentiella användare. Till 

skillnad från listor över fynd från fältstudierna eller andra typer av modeller 

använder personas historieberättande (storytelling) för att engagera sociala och 

emotionella aspekter av våra hjärnor, vilket hjälper alla i designteamet att skapa 

en visualisering av användarens situation. Personat innehåller en beskrivning som 

representerar varje användartyp som inkluderar ett namn, ett foto och en 

uppsättning av mål och en berättande text som innehåller mentala modeller, 

omgivningar, förmågor, irritationsmoment, attityder, typiska uppgifter och andra 

faktorer som verkar kritiska för att förstå beteendemönstret. Personas kan 

användas för att designa i princip vad som helst som kan användas eller upplevas 

av mänskliga varelser. De är användbara för flera typer av aktiviteter: definiera 

och designa produkten, kommunicera med ekonomiska intressenter, skapa 

konsensus i arbetsgruppen, marknadsföra produkten, utveckla dokumentation och 

till och med prioritera buggar som ska fixas. Sammanfattningsvis hjälper personas 

hjälper dig att föreställa dig vad användare behöver av en produkt eller tjänst.  

För att beskriva ett lösningsförslag används kontextscenarion. Ett kontextscenario 

är en berättelse utifrån ett personas perspektiv som beskriver ett 

framtidsscenario. Ett kontextscenario har en början och ett slut och beskriver en 

hel session eller en uppgift som baseras på vad personan som scenariot handlar 

om skulle betrakta som en början och ett slut. I ett scenario undviks alltför 

detaljerade beskrivningar av hur en persona löser uppgifterna. Fokus ligger på 

vem som gör dem, vad som görs, var det sker och när det äger rum. 

Kontextscenariot ligger sedan till grund för vilka krav som måste uppfyllas och för 

en mer detaljerad beskrivning av designen.  
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METOD 
För att förstå hur strokekedjan fungerar användes etnografisk metod. Etnografi skiljer sig från 

metoder som traditionellt används inom det kognitionsvetenskapliga området, framförallt med 

sitt angreppssätt att tämligen förutsättningslöst angripa området som studeras. Ibland används 

barn eller elev som metaforer för att beskriva etnografens roll. Etnografens mål är att lära sig 

något nytt om en plats eller ett sammanhang. För att kunna göra detta krävs det att etnografen 

på olika sätt skapar förståelse kring hur det sammanhanget fungerar. Etnografen ser och hör 

samma saker som sin informant, men de förstår det som de ser och hör på olika sätt beroende på 

vilken kunskap de har om situationen. Etnografens uppgift är att försöka förstå hur 

informanterna förstår den värld som de rör sig genom (Agar, 1996). I den här studien har 

informanterna varit läkare och sjuksköterskor på olika sjukhus i Sverige. 

Informella etnografiska intervjuer användes tillsammans med observationer under studien. En 

informell intervju innebär att det inte finns någon lista med förberedda frågor eftersom 

etnografen inte vet tillräckligt för att veta vilka specifika frågor som borde ställas. Istället får 

informanten prata om det hen tycker är viktigt. Informella intervjuer utspelar sig i många olika 

situationer (Agar, 1996). I den här studien skedde informella intervjuer ofta på 

läkarexpeditionen i anslutning till att läkaren undersökt en patient, på väg till en annan 

avdelning då gångturen gav utrymme för samtal eller under lunchen. Inom etnografin är ett 

välkänt fenomen att folk gör ibland som de säger och ibland inte, varför olika sorters data 

behövs (Agar, 1996). För att få flera sorters data valde jag att följa olika personer i deras dagliga 

arbete så att jag både kunde observera vad de gjorde och ställa frågor om det jag såg.  

FÄLTARBETE 
På fyra olika sjukhus följdes de läkare och sjuksköterskor som är involverade i 

omhändertagandet av akuta strokepatienter. Tre av sjukhusen är universitetssjukhus och ett är 

ett mindre regionalsjukhus. Sjukhusen valdes med tanke på att ha en spridning mellan större 

och mindre inrättningar vilket påverkar hur specialiserade de har möjlighet att vara, hur stora 

avstånden mellan byggnader är och hur många stroke-patienter som söker vård hos dem. Under 

en dag i slutet av perioden för fältarbetet följde jag även arbetet på en ambulans då det visade 

sig att ambulanspersonalen tar avgörande beslut i strokekedjan.  

Eftersom mina kunskaper om akut strokevård ökade mellan observationstillfällen och platser 

varierades observationsfokuset mellan att vara mycket brett och tämligen smalt. Då varje nytt 

sjukhus var organiserat på ett nytt sätt återkom de breda ögonen ständigt, samtidigt som 

begrepp blev mer och mer bekanta och upplevelsen av att förstå hur det går till intensifierades 

efter hand. Givet detta är min förståelse baserad på den förenade kunskap de olika sjukhusen 

har försett mig med och fältstudierna på de olika sjukhusen kan inte lyftas ur sitt sammanhang.  

  



16 
 

Varje dag följde jag med en läkare eller sjuksköterska under dennes arbetsuppgifter. Personerna 

som följdes valdes med anledning av att de var ansvariga för stroke-patienter som kom akut till 

sjukhuset. Eftersom jag inte har någon vårdutbildning var mitt deltagande i deras uppgifter 

begränsat till att hjälpa till med att hålla i ett papper eller i en syrgastub när de bad mig omdet. 

Då det inte är möjligt att förutsäga när strokepatienter kommer till sjukhuset följdes läkarna, 

sjuksköterskorna och ambulanspersonalen under en vanlig arbetsdag vilket gav utrymme att 

ställa frågor om hur strokerutinerna går till, få en uppfattning om de generella arbetsuppgifterna 

samt att jag fanns i närheten när det kom ett stroke-larm. Det var också viktigt för mig att skapa 

en förståelse för i vilket sammanhang läkarna och sjuksköterskorna befinner sig i när det 

kommer akuta stroke-patienter, varför det även ur denna aspekt var värdefullt att följa deras 

arbete utöver strokekedjan.  

I tabell 1 syns hur många läkare och sjuksköterskor som observerade och intervjuades på varje 

sjukhus. I tabellen innebär en observation att jag följde med personen under sitt arbete. En 

intervju är i tabellen en informell pratstund under vilken jag ställt frågor om till exempel 

arbetsuppgifter, vad de tycker är viktigt i de akuta situationerna, vad de tycker om att jobba på 

akuten, vilka deras uppgifter när de kommer stroke-patienter är. Utöver observationerna som 

syns tabellen observerades oundvikligen sjuksköterskor och läkare som utöver personen jag 

följde var involverade i den aktuella situationen, t ex omhändertagandet av en strokepatient.  

Tabell 1 Statisitk för fälstudier 

 

Beroende på hur strokekedjan var organiserad på de olika sjukhusen utfördes observationerna 

på olika avdelningar. På regionalsjukhuset och på universitetssjukhus2 följde jag arbetet från 

akutmottagningen där neurologjouren var placerad. På universitetssjukhus1 var neurologjouren 

placerad på neurologmottagningen varför observationerna skedde där och på 

universitetssjukhus3 arbetade den läkare som hade ansvar för akuta strokepatienter på 

strokeavdelningen vilket medförde att mina observationer skedde där. Under observationerna 

på ambulansen utgick jag precis som ambulansförarna från en räddningsstation och följde sedan 

utryckningsarbetet när det kom ett larm från SOS. När en akut strokepatient kom in till 

sjukhuset följde jag med den sjuksköterska eller läkare som följde patienten genom hela kedjan, 

från den första undersökningen, via röntgen, till vårdavdelningen. 

 Antal 
dagar 

Observation/Intervju Sjuksköterskor och 
undersköterskor 

Läkare 

Universitetssjukhus 1 3 Observation 0 3 
  Intervju 1 8 

Regionalsjukhus 4 Observation 2 4 
  Intervju 6 3 

Universitetssjukhus2 3 Observation 5 2 
  Intervju 4 6 

Universitetssjukhus3 2 Observation 0 2 
  Intervju 1 5 

Ambulans 1 Observation 2 - 
  Intervju 6 - 

Totalt: 13  27 33 
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Under samtliga fältstudier togs fältanteckningar och fotografier. Alla anteckningar 

transkriberades så snart som möjligt efter besöket. För varje sjukhus formulerades en utförlig 

beskrivning av händelseförloppet i strokekedjan och likheter och skillnader identifierades. 

Anteckningar togs när något intressant hände, men inte ständigt eftersom fokus måste ligga på 

det som pågår runt omkring en för att man ska kunna vara en del av det skeendet (Agar, 1996).  

För att få lite inspiration när koncentrationen började tryta använde jag mig av några riktlinjer 

inspirerade av kontextuella intervjuer som är ett verktyg inom målorienterad design (Goodwin, 

2009). I riktlinjerna finns till exempel tips om att be personen man följer att visa och berätta vad 

den gör just nu, att se sig omkring för att ta reda på hur omgivningen ser ut och ställa frågor om 

personers mål. Intervjuernas inriktning stämmer väl överens med såväl sammansatta kognitiva 

systems fokus som etnografisk metod som helhet.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
För att skapa en förståelse hos alla personer som observerades var jag noga med att presentera 

mig och mina syften både för personal och för patienter. Vid patientbesök bad jag läkaren eller 

sjuksköterskan fråga patienten om det var okej att jag följde med in, eller ställde frågan själv till 

patienten. Patienten informerades också om att jag tittade på läkaren i dennes arbete. 

Presentationen för personalen var mer utförlig med avseende på att syftet att studera 

strokekedjan samt min bakgrund som kognitionsvetare förklarades. I vissa situationer gjordes 

dock avkall på presentationen. Detta skedde i akuta situationer då jag stod som observatör i 

utkanten av händelserna och flera sjuksköterskor och läkare var engagerade i en patient.  

Min roll som observatör påverkade situationen så snart personalgruppen fått reda på mitt 

intresseområde. Framförallt yttrade det sig genom att jag blev tipsad om när stroke-patienter 

var på väg till sjukhuset så att jag skulle kunna observera läkarna och sjuksköterskorna under 

den akuta situationen. Det kan inte uteslutas att min närvaro med uttalat fokus på hur 

strokekedjan går till kan ha influerat mina informanter att agera mer enligt boken än vad de 

skulle ha gjort annars. Mina frågor kring hur de själva uppfattade den akuta situationen kring 

strokepatienter tvingade informanterna att reflektera över sina uppgifter och vad de kände och 

tyckte om dem. Om jag inte hade varit där hade troligen pratat om och tänkt på något annat. Det 

är också viktigt att komma ihåg att på varje sjukhus observerades endast ett fåtal av den 

personal som arbetar med strokekedjan. Detta innebär att de beteenden jag observerat inte 

nödvändigvis är representativa för alla läkare som är neurologjour eller alla akutsjuksköterskor 

på det enskilda sjukhuset.   

ANALYSMETOD 
För att analysera materialet från fältstudierna användes den iterativa metod som Agar (1996) 

beskriver som en generell metod för etnografiska analyser. Varje observerad strokekedja 

noterades utförligt. Tillsammans med resten av de transkriberade fältanteckningarna lästes 

allting igenom och sådana observationer som liknade varandra grupperades. Grupperna fick 

olika teman, och bildade därmed kategorier. Kategorierna presenteras i avsnittet om skillnader 

mellan olika sjukhus på sidan 25.  
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STROKEKEDJAN: EXEMPEL FRÅN FÄLTET 
I detta avsnitt beskrivs hur strokekedjan går till på ett av de observerade sjukhusen. I följande 

avsnitt presenteras hur denna kedja skiljer sig och liknar rutinerna och händelseförloppen på de 

andra observerade sjukhusen. Beskrivningen är baserad på observerade händelser. Alla 

personer i beskrivningen har påhittade namn, med begynnelsebokstaven baserad på yrkesroll 

enligt denna form: begynnelsebokstav A = ambulansvårdare, N = Neurologjour, S = 

sjuksköterska, Le = ledningssköterska, Lo = Läkare, U = underläkare. För att ge en mer utförlig 

beskrivning blandas generella beskrivningar av arbetsuppgifter med specifika situationer. 

HUR DET GÅR TILL NÄR EN STROKE-PATIENT KOMMER TILL SJUKHUSET 
Den viktigaste delen av strokekedjan är att utreda om patienten kan få trombolysbehandling, 

vilken beskrivs närmare i avsnittet ”Vad är stroke?” på sidan 4. Undersökningen av en 

strokepatient syftar i hög grad till att ta reda på om patienten har drabbats av en propp eller en 

blödning.  

Typiska strokesymptom är att ena mungipan hänger, svaghet i ena kroppshalvan t ex armen, 

svårigheter att uttala enkla meningar eller att hitta ord. En person som upptäcker att den har ett 

eller flera av de typiska strokesymtomen är rekommenderad att omedelbart ringa 112. Därefter 

skickas en ambulans till personen för att så snabbt som möjligt kunna ta den till närmaste 

sjukhus och behandling.  

 

Figur 3 Affisch för att upplysa allmänheten på vanliga strokesymptom 

På räddningsstationen får ambulansvårdarna larm på sina handhållna Rakel-apparater (en slags 

radio-apparat). De går direkt till bilhallen där alla ambulanser som är inne står uppradade.  De 

kvitterar larmet genom att trycka på den touchskärm som finns i ambulansen (i systemet som 

heter Paratus). De måste kvittera alla larm inom 90 sekunder annars får de böter 

Ambulansvårdarna jobbar alltid i par. På skärmen läser de den info som SOS Alarm fått om fallet. 

Information inbegriper en kortfattad beskrivning av fallet och var någonstans det har skett. De 

ser också vilken prioritet larmet har. I det här fallet är det en misstänkt stroke, som har den 

högsta prioriteringen. 
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Figur 4 En ambulans på räddningsstationen 

 

Figur 5 Den handhållna Rakel-apparaten 

 

Figur 6 Interiör i ambulans 

För att ta reda på hur de ska köra till adressen för larmet har de en GPS i ambulansen, men 

eftersom den inte har så bra tillgång till kartor och gatuadresser använder de sig av en stor karta 

i ambulanshallen och en kartbok som alltid ligger i ambulansen, om de inte redan hittar i det 

område som de ska till. Om det är något särskilt fall som kräver lite extra av dem så kan de också 

prata ihop sig lite innan de kör iväg. Sedan kör de iväg, eftersom situationen är akut slår de på 

blåljus och sirener. 

Ambulanspersonalen Anna och Ali jobbar idag i par och har fått ett strokelarm som de kört ut 

till. När de kommer fram till patienten tar de med sig båren och Ali tar en väska med medicinisk 

utrustning för bland annat blodprov. När kommer in i patientens lägenhet och träffar patienten 

fokuserar de på hens tillstånd genom ABCDE-metoden. Det är en minnesregel för: 

A – Airways – andning, fria luftvägar 

B- breathing- kan patienten andas själv eller är något i vägen (blod, slem) 

C – cirkulation – har patienten inre eller yttre blödningar 

D – disability – neurologisk status 
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E – exposure – ta av alla patientens kläder och göra en bedömning 

Ali mäter blodtryck, puls och syresättning. För att minnas värdena skriver han ner dem på sin 

plasthandske. Anna och Ali försöker fånga en anamnes, det vill säga patientens 

sjukdomshistoria, och patientens personnummer. Om patienten är medvetslös och ingen 

anhörig finns i närheten kan det vara svårt att ta reda på de här uppgifterna, då fokuserar 

ambulanspersonalen på att ta sig till sjukhuset så snabbt som möjligt.  

Eftersom strokemisstankar föreligger tittar ambulanspersonalen efter symtom som: huvudvärk, 

illamående/kräkningar, medvetandepåverkan, förlamningssymtom (ofta i armar eller ben), 

talsvårigheter, sväljsvårigheter och balansstörning. Anna och Ali tar också reda på hur patienten 

förhåller sig till ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna ge en 

trombolysbehandling. Eftersom patienten har strokesymtom, är mellan 18-80 år, var 

symptomfri för mindre än 3,5 timmar sedan och inte har vaknat med strokesymptom eller 

medicinerar med Waran (en blodförtunnande medicin) utlöser ambulansen ett Rädda Hjärnan-

larm. Detta innebär att patientens prioritering blir den högsta (röd) och att Anna, som kör 

ambulansen, ringer till akuten när de är på väg dit. Om patienten har stroke-symtom men inte 

passar Rädda Hjärnan-kriterierna är det vitalparametrarna som avgör akutheten. 

Vitalparamterar är till exempel patientens andningsfrekvens, temperatur och puls. 

Beroende på patientens tillstånd fördelas undersökningarna mellan patientens hem, eller var 

patienten befinner sig vid tidpunkten för larmet, och ambulansen. Patienten placeras på en bår 

och skjutsas in i ambulansen. Bredvid sitter Ali och ser till att patienten har det så bra som 

situationen tillåter samtidigt som han börjar fylla i akutjournalen med triage och 

ambulansjournalen. Triage är ett sätt att utifrån patientens vitalparamterar bestämma hur akut 

patienten måste tas om hand. Triageringen beräknas automatiskt när vitalparametrarna förs in i 

systemet. Ambulansvårdaren skrev ner dem på sin handske under undersökningen och för nu in 

dem i datorn. I ambulansjournalen skriver Ali mer utförlig information om patientens anamnes. 

Anna, som kör ambulansen kvitterar i systemet att de har lastat in patienten. Med 

knapptryckningar anger hon när de är framme hos patienten, har lastat in patienten i 

ambulansen och är på väg till sjukhuset så att ledningssköterskan på akutmottagningen kan se 

hur de ligger till. 

Ledningssköterskan Lennart sitter på en ö mitt i akuten och har uppsikt över nästan allt, och är i 

allas blickfång. Lennart har en skärm där han ser ambulansernas system för att se när de 

beräknas vara framme och deras triagering av patienten. Beroende på vilken typ av patient som 

kommer in blir den tilldelad ett team och ett rum. De mest akuta patienterna får något av 

akutrummen eftersom de har mest utrustning för att hantera försämrade tillstånd hos patienten. 

När ambulansen med strokepatienten kommer får de veta att de kan lägga patienten i ett av 

akutrummen.  

Anna och Ali kör patienten till akutrummet och lyfter, tillsammans med sjusköterskorna i det 

team som patienten ska bli omhändertagen av, över patienten till en säng. Ali lämnar muntligt 

över information om patientens tillstånd, sjukdomshistoria och vitalparametrar till 

sjuksköterskan Sara som har ansvar för platsen. Sedan går Anna och Ali till en liten expedition 

precis bredvid ambulansintaget där de skriver färdigt ambulansjournalen. Journalen skriver de 



A = ambulansvårdare, N = Neurologjour, S = sjuksköterska, Le = ledningssköterska, Lo = Läkare, 
U = underläkare.  

21 
 

sedan ut och går och ger den till Sara i akutrummet. Sedan är Alis och Annas uppdrag klart, de 

kör tillbaka med ambulansen till räddningsstationen. 

 

Figur 7 Ledningssköterskans plats mitt på akutmottagningen 

Det team av sjuksköterskor som blivit tilldelade en Rädda Hjärnan-patient ser att de är detta i 

akutliggaren och neurologjouren Nadja får larm på sin sökare. Neurologjouren är den läkare 

som bedömer de patienter som kommer in akut för sjukdomar relaterade till nervsystemet. 

Nadja tar med sig ett kompendium med checklistor för Rädda Hjärnan-patienter när hon med 

raska steg går till det undersökningsrum där patienten befinner sig.  

 

Figur 8 Akutrummet 

 

I akutrummet förbereder sjuksköterskorna Sara och Stefan för de olika provtagningarna och 

Nadja börjar omedelbart med sina undersökningar. Neurologjouren och sjuksköterskorna 

jobbar parallellt med att undersöka patientens nervstatus och ta prover. Nadjas första 

bedömning sker utifrån följande kriterier: 

- Har akut stroke 

- Det är möjligt att starta behandling 4,5 timmar efter symptomdebut 

- Ålder 80 år eller yngre 

- Ej ligger i koma, i djup sömn, eller har fixerad ögondeviation 

- Ej tar blodförtunnande läkemedel 

- Inte har någon annan svår sjukdom 

Nadja resonerar sedan kring hur patienten förhåller sig till de mer utförliga 

exklusionskriterierna, det vill säga kriterier som måste uppfyllas för att patienten ska kunna få 

trombolysbehandling och finns i form av en checklista i Rädda Hjärnan-kompendiet, fyller i 

NIHSS och genomför nervstatusundersökningen. 
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Sara och Stefan tittar i de papper från Rädda Hjärnan-kompendiet som är märkta ”SSK”, en 

vanlig förkortning för sjuksköterska. På detta papper står vilka blodprover de ska ta. De tar även 

patientens EKG (elektrokardiografi, metod för att visa hjärtaktivitet), vilket jämförs med ett som 

tagits vid ett av patientens eventuella tidigare sjukhusbesök för att se om de finns skillnader 

mellan dessa båda. Om det finns skillnader kan det kan innebära att patienten kanske har en 

hjärtsjukdom. 

En annan läkare, Lova kommer oombedd in i akutrummet för att bistå Nadja. Lova ringer till 

kardiologen (läkare som är expert på hjärtat och dess sjukdomar) för att konsultera denne 

angående EKG:et eftersom både Nadja och Lova tycker att det ser lite konstigt ut, men ingen av 

dem är experter på EKG. Innan Lova gick till akutrummet ringde hon till röntgenavdelningen och 

förvarnade om att det är på väg en Rädda Hjärnan-patient. Lova avlastar Nadja ytterligare 

genom att skriva en remiss för datortomografi (DT) av huvudet och angio. Angiografi innebär en 

röntgning av blodkärlen i halsen vilken görs för att ta reda på om det finns förträngningar i dem 

som skulle kunna orsaka en propp i hjärnan. Lova frågar om patientens personnummer och 

skriver den digitala remissen på den dator som står i akutrummet. 

 

Nadja fyller systematiskt i NIHSS och visar tillhörande bilderna för patienten som får tala om vad 

bilderna föreställer. Bilderna är ett sätt att testa patientens talförmågor. Den version av NIHSS 

som det här sjukhuset använder sig av består av 11 frågor om patientens tillstånd och förmågor. 

Trombolysbehandling kan ges om totalsumman blir 6-25 poäng. Den aktuella patienten får 13 

poäng. Nadja och Lova diskuterar tystlåtet patientens tillstånd, vilka delar av hjärnan som 

verkar vara skadade, EKG:et som inte såg normalt ut och om att neurokirurgen måste förvarnas 

om patienten har en blödning och det skulle bli aktuellt med operation. 

Sara och Stefan kör patienten på sängen, via hissen, upp till röntgen en trappa upp. Nadja går 

(tillsammans med den vikarierande underläkaren Urban som går bredvid den här veckan) till 

team-rummet på akuten. De går tillsammans igenom NIHSS igen och konstaterar poängen. De 

tittar på checklistan för exklusionskriterier och konstaterar att patienten har rätt ålder för att 

kunna få en trombolysbehandling. De tittar i datorsystemet om det kommit några provsvar, men 

konstaterar efter att de inte har kommit ännu, att de egentligen inte behöver dem för ta beslut 

om en behandling.  

Figur 9 NIHSS i Rädda Hjärnan-kompendiet 
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Nadja ringer till strokeavdelningen och berättar om patienten. Hon ber dem komma till 

röntgenavdelningen med en första dos av trombolysbehandlingen. För få rätt dos behöver 

avdelningens sjuksköterska veta patientens vikt. Nadja tänker efter och uppskattar denna till 80 

kilo. När de har lagt på berättar Nadja att eftersom hon är specialistläkare behöver hon inte 

ringa till bakjouren för att stämma av den handling hon väljer. Urban verkar tycka att det är bra 

att han får se rutinerna för hur det går till med Rädda Hjärnan innan han börjar jobba på riktigt. 

 

Figur 10 Datatomografen 

Sedan ringer Nadja till neurokirurgen för att förvarna dem. Nadja berättar att det inte är någon 

rutin, men att det är en bra sak att göra om det skulle bli aktuellt med operation. Sedan läser 

Nadja i patientjournalen för att ta reda på mer om patienten och om något i hens historia 

påverkar om de kan ge trombolysbehandlingen. Sedan går även Nadja, Urban och jag till 

röntgenavdelningen. 

På röntgenavdelningen tas patienten och sjuksköterskorna emot av röntgensköterskorna. 

Patienten flyttas över från akutrumssängen till en röntgenbrits. I kontrollrummet förbereder en 

av röntgensköterskorna undersökningen i datasystemet genom att välja typ av undersökning, i 

det här fallet röntgen av skalle och angio.  

Den andra röntgensköterskan stannar hos patienten, iklädd ett skyddande förkläde för 

röntgenstrålningen. När bilderna är tagna ska de granskas av en röntgenläkare som sitter i ett 

eget rum på röntgenavdelningen.  

När Nadja, Urban och jag kommer upp till röntgenavdelningen har röntgenläkaren redan hunnit 

granska bilderna och konstaterat att det inte syns något blod på dem, vilket talar emot 

hjärnblödning. Röntgenläkaren, som sitter i ett eget rum, ser inte heller någon tydlig propp på 

röntgenbilderna, så trombektomi (att mekaniskt plocka ur proppen) är inte aktuellt. Nadja, 

Urban och jag går till kontrollrummet som ligger bredvid det röntgenrum där patienten befinner 

sig. Två sjuksköterskor från strokeavdelningen har kommit ner med fördosen av 

trombolysbehandlingen. Behandlingen ges i två steg, först en koncentrerad fördos under en 

minut sedan ges resten av infusionen under 59 minuter. De behöver veta patientens vikt för att 

kunna ge rätt dos. Nadja frågar patienten, som ligger på röntgenbritsen, ännu en gång om denne 

har genomgått kirurgi den senaste tiden, eftersom det är en kontraindikation. Sedan informerar 
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hon patienten om stroke och behandlingen som de tänker ge och att de sedan ska undersöka 

patienten mer på en avdelning. Nadja frågar också om patientens vikt vilken visar sig vara högre 

än den som tidigare uppskattades, men Nadja bestämmer att de kan ge fördosen ändå. Varpå 

avdelningssköterskorna Selma och Simon ger patienten sprutan med trombolysbehandling, 40 

minuter efter det att patienten kom till sjukhuset. 

Nadja, Selma och Simon rör sig sedan tillsammans med patienten upp mot vårdavdelningen. Väl 

där går Nadja till läkarexpeditionen och ringer till neurokirurgen och diskuterar patientens 

symptom och vad de kan tyda på. De strokesymptom som förut var så tydliga pendlar nu 

påtagligt, vilket är avvikande. Nadja går sedan till vårdrummet där patienten installerats och 

undersöker nervstatus och pratar med patienten igen. Nadja säger till sjuksköterskorna att 

fortsätta med trombolysbehandlingen. Sedan går Nadja tillbaka till expeditionen och har 

återkoppling med läkarna på avdelningen om patienten. De använder sig av NIHSS-poängen för 

att beskriva patientens tillstånd. De tittar på provsvaren.  

När avdelningsläkarna gått ringer Nadja till kardiologen och diskuterar kring EKG:et. De 

diskuterar patienten utifrån den EKG-utskrift de båda kan se i patientens journal men 

bestämmer sig för att avvakta. Nadja har en del kvar att göra vad gäller diktering och vilka 

slutsatser som kan dras om patientens tillstånd. Samtidigt börjar hon dra sig till minnes 

uppgifter som blivit hängande under tiden som stroke-patienten tagits om hand, till exempel 

någon som ringde från en vårdcentral och ville ha svar på en fråga precis innan vi gick upp till 

röntgen. 

Nadja ringer sedan överläkaren på strokeavdelningen och informerar om patienten. Sedan 

påbörjar hon att diktera för journalanteckningen. Hon sitter vid datorn och talar in dikteringen. 

En kvart senare kommer överläkaren in på expeditionen och talar om att hon har sett patienten. 

Avdelningens läkare, överläkaren och Nadja diskuterar tillsammans patienten på 

läkarexpeditionen. Det föreslås att en MR (magnetisk resonanstomografi, en annan 

hjärnavbildningsmetod) ska göras under eftermiddagen och det bestäms att 

trombolysbehandlingen kan fortlöpa. MR är ett sätt att avbilda hjärnan som är mer detaljerat än 

datortomografi, men också tar mycket längre tid att genomföra. Överläkaren och 

avdelningsläkarna lämnar rummet och återgår till andra arbetsuppgifter. Nadja dikterar färdigt 

och skriver en remiss för MR. Sedan återvänder Nadja till akutmottagningen och resten av 

dagens arbete. 

I flödesschemat, figur 12, på nästa sida visas en översikt över de generella för hur strokekedjan 

går till.  



25 
 

 

 

 

  

Figur 11 Flödesschema för strokekedjan (bilder från ClipArt) 
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SKILLNADER MELLAN OLIKA SJUKHUS 
I beskrivningen av strokekedjan redogörs för hur strokekedjan går till på ett av de observerade 

sjukhusen. Hanteringen av stroke-patienter skiljer sig dock åt mellan olika sjukhus. Detta kan 

vara kopplat till vilken expertis som finns på sjukhuset, hur stort sjukhuset är, hur stora 

avståndet är mellan olika avdelningar. De olika sjukhusen utarbetar också sin egen logistik för 

hur strokepatienter ska tas omhand, hur dessa rutiner är utformade påverkar givetvis i hög grad 

hur hanteringen går till. Nedan beskrivs skillnader med avseende på var olika moment äger rum, 

vem som handlar och hur Rädda Hjärnan-kompendiet används.  

RÄDDA HJÄRNAN-KOMPENDIET 
Rädda Hjärnan-kompendiet är ett pappersbaserat beslutsstöd som finns på alla de observerade 

sjukhusen. Idén kring samtliga sjukhus’ kompendier är att den information och de beslutsstöd 

som behövs i samband med en trombolyskandiderande patient ska vara samlad på ett och 

samma ställe. Trots att namnet är samma så utvecklar varje sjukhus sitt eget kompendium.  Hur 

mycket information som räknas som den information som behövs varierar dock något mellan 

sjukhusen. Exempel på detta presenteras i följande avsnitt. 

Samtliga kompendier innehåller en checklista för neurologjouren om vad som ska göras, vem 

som behöver kontaktas och vad man särskilt bör ge akt på samt en checklista för sjuksköterskan 

om vilka prover som ska tas, vem som ska kontaktas och vilken övrig information om patienten 

som behövs (det gäller framförallt tiden för insjuknandet). Kompendierna innehåller också 

exklusions- och inklusionskriterier som är baserade på riktlinjer för vem som kan behandlas 

med trombolys utan att risken att drabbas av hjärnblödning bedöms som för hög. De innehåller 

även en förtryckt NIHSS, med varierande detaljnivå på tillhörande bilagor och varierande 

information om när den ska vara ifylld, om det är uttalat att den ska fyllas i innan patienten 

röntgas, innan trombolysbehandling påbörjas eller om den endast ska färdigställas innan 

neurologjouren lämnar patienten på vårdavdelningen. I ett par av kompendierna finns även 

uppföljande, förtryckta NIHSS.  

I en del av kompendierna ingår även mer eller minde uppdaterad information om hur en 

röntgenremiss ska skrivas, information om blodtryckssänkande behandling för att möjliggöra 

trombolysbehandling, doseringstabeller och vårdinstruktioner för trombolys. Ytterligare en 

variation är om informationen i kompendierna är ordnat för att följa strokekedjan eller ej. 

Hur kompendiet används varierar enligt mina observationer. Användningen kan sannolikt 

variera mellan olika läkare på samma sjukhus. Detta är dock inget jag har kunnat observera. 

Inklusions- och exklusionskriterierna används som stöd för att minnas vilka frågor läkaren ska 

ställa för att kunna besluta om patienten kan få trombolys eller ej. De gås alltid igenom men 

ingen läkare som observerades fyllde i checklistan med penna 

Användningen av NIHSS, som är en del av kompendiet, varierade. På ett sjukhus spelade den en 

central roll och poängen blev avgörande för att kunna ge patienten behandling. Denna fylldes i 

med penna, främst i teamrummet när läkaren summerade sina intryck från undersökningen 

medan patienten skickades till röntgen. På ett annat sjukhus sade sig läkaren ha NIHSS ”lite i 

huvudet”. På flera sjukhus används poängen på NIHSS som kommunikation mellan 

neurologjouren och avdelningsläkaren. På ett sjukhus fylldes inte NIHSS i förrän efter att 

patienten fått behandling. På detta sjukhus är nyttan med NIHSS oklar.  
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Checklistan för sjuksköterskor används åtminstone på ett sjukhus. Checklistorna för 

sjuksköterskan är i princip en att-göra-lista över vilka som ska kontaktas och vilka prover som 

ska tas. Vad gäller proverna kan organiseringen av dem ses som ett minnesstöd. På ett sjukhus 

fanns en väska som sjuksköterskan tog med till röntgenrummet där patienten undersöks. I 

denna väska finns material till de prover som ska tas. På ett annat sjukhus var proverna 

förberedda i kit med olika namn t ex stroke eller Rädda Hjärnan. 

 

Figur 12 Väskan med kompendier, trombolysbehandling mm. som avdelningssköterskan tar med till 
röntgenavdelningen 

KRITERIER FÖR TROMBOLYSBEHANDLING 
Antalet poäng på NIHSS som behövs för att motivera trombolys varier mellan sjukhusen. Över 4-

5 upp till 25 gäller på ett sjukhus, på ett annat bara upp till 14 sedan förordas trombektomi om 

detta är möjligt. På två sjukhus räknas även afasi i sig självt, tillsammans med mildare 

strokesymptom, som tillräckligt för att ge trombolys.  

ANSVARIG LÄKARE 
På det beskrivna sjukhuset är det neurologjouren som utgår från team-rummet på 

akutmottagningen som tar hand om och bedömer patienten. Detta upplägg skiljer sig åt mellan 

de observerade sjukhusen. På regionalsjukhuset är organiseringen på samma sätt, på 

universitetssjukhus2 är neurologjouren stationerad på neurologmottagningen och går därifrån 

till ambulansintaget när det kommer en Rädda Hjärnan-patient. På universitetssjukhus3 är det 

en så kallad trombolysjour som har ansvar för patienten. Trombolysjouren är också läkare på 

strokeavdelningen och befinner sig alltså där under sin arbetsdag. Trombolysjouren är en roll 

som finns dagtid, under jourtid är det neurologjouren på akutmottagningen som tar hand om 

Rädda Hjärnan-larmen även på detta sjukhus. 

VEM SOM TAR EMOT AMBULANSENS SAMTAL 
Att ambulansen ska ringa till sjukhuset när det är en högprioriterad Rädda Hjärnan-patient på 

väg är en rutin som alla de besökta sjukhusen har. På det beskrivna sjukhuset ringer 

ambulansen en samordnande sjuksköterska på akuten. På ett annat sjukhus ringer ambulansen 

till trombolysjouren och har en diskussion om patienten är ett Rädda Hjärnan-larm eller ej. 

Denna diskussion baseras på en förenklad version av NIHSS som finns i ambulansen, om 

trombolysjouren bedömer patienten som Rädda Hjärnan kommer de till sjukhuset, annars kan 

patienten läggas in direkt på en strokeavdelning på det sjukhus som ligger närmast. På det 

mindre regionsjukhus som observerades turas sjuksköterskorna på akuten om att hålla koll på 

ambulanssystemet och därmed om det är någon akut patient på väg.   
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VAR UNDERSÖKNINGEN SKER 
I det beskrivna händelseförloppet äger den första undersökningen av patienten rum i ett 

undersökningsrum på akutmottagningen. Undersökningen innebär att blodprover tas av en 

sjuksköterska och att en neurologläkare ska undersöka patientens nervstatus och ta reda på om 

patienten uppfyller de behandlings- och exkluderingskriterier som finns. Dessutom behövs en 

anamnes och NIHSS ska fyllas i. 

Var undersökningen äger rum är en plats som varierar mellan olika sjukhus. På två av de 

observerade sjukhusen kommer stroke-patienten aldrig till akutmottagningen. De patienter som 

inte kan få trombolysbehandling blir inlagda direkt på en vårdavdelning. De patienter som 

eventuellt kan få trombolysbehandling men måste undersökas först kommer inte heller till 

akuten. Antingen undersöks patienten i sänghallen som ligger i anslutning till ambulansintaget 

på akuten. I sänghallen skrivs även remiss till röntgen. Sedan körs patienten till röntgen, som 

ligger en bra bit därifrån. Under färden finns det tid, som en under hissåkning, för läkaren att 

komplettera sina uppgifter om patienten vilket sker på det ena av de två sjukhusen med denna 

organisering. 

På det andra sjukhuset som inte tar Rädda Hjärnan-patienter till akuten har 

ambulanspersonalen varit i telefonkontakt med trombolysjouren. Om denna ger klartecken för 

Rädda Hjärnan skjutsas patienten direkt till ett av två avsatta röntgenrum där alla 

undersökningar sker.  

HUR RÖNTGENAVDELNINGEN KONTAKTAS 
Gemensamt för alla sjukhus är att en röntgenremiss måste skrivas och skickas. Detta görs i det 

digitala journalsystemet, utom på ett sjukhus där pappersremiss används.  

På två av sjukhusen går Rädda Hjärnan-larmet även till röntgenpersonalen. På samma  sjukhus 

som har pappersremisserna ringer sedan röntgen till trombolysjouren för att få reda på 

patientens personuppgifter. På de två övriga sjukhusen används en akut remiss som 

kommunikation för att tala om att nu kommer en akut strokepatient som behöver röntgas. På ett 

av dessa sjukhus tog en läkare eget initiativ att ringa och förvarna röntgen om att de var på gång. 

VAR BEHANDLINGEN GES 
Att ge fördosen av trombolysbehandlingen på röntgen är ett förfarande som flera sjukhus jobbar 

mot, eller redan har infört. På de sjukhus som inte ger fördosen på röntgen ges den på den 

vårdavdelningen som patienten blir inlagd på. De som ger behandlingen på röntgen menar att 

det gör att patienten snabbare får en behandling. Att ge behandlingen arrangeras genom att en 

sjuksköterska från strokeavdelningen kommer till röntgen och tar med sig en spruta med 

trombolysbehandlingen.  

SJUKHUSETS STORLEK 
Stora och små sjukhus har olika avstånd mellan avdelningar. På ett av de större sjukhus används 

sträckan mellan sänghallen där patienten undersöks och röntgenavdelningen för att 

komplettera anamnes och NIHSS. Stora och små sjukhus har också olika stora 

upptagningsområden vilket påverkar hur stor erfarenhet av specifika strokepatienter som kan 

erhållas. På de observerade sjukhusen varierade antalet trombolysbehandlingar från flera i 
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veckan på det största sjukhuset till en i månaden på det minsta. De två övriga sjukhusen hade 

ungefär en trombolyspatient i veckan.  

Tiden det tar från att patienten kommer till sjukhuset till dess att den får behandling är också en 

aspekt som varierar mellan sjukhusen. De här tidsangivelserna bör dock tas med en nypa salt då 

de är i alla fall utom ett är baserade på mina observationer. Anledningen till att jag har valt att ta 

med dem är att de skiljer sig åt så mycket och att det sjukhus med flest Rädda Hjärnan-larm har 

den kortaste tiden, från ambulansens ankomst till beslut om avbruten behandling, vilken en 

sjuksköterska stod beredd att ge. Det sjukhus som har färst trombolysbehandlingar per år tog 

längst tid. De två övriga sjukhusen placerar sig mellan dessa ytterligheter. 

Tabell 2 Spridning av platser och uppgifter på olika sjukhus. Varje sjukhus är representerat av en färg.  röd: 
universitetssjukhus1, gul: universitetssjukhus 2, blå: universitetssjukhus 3, grön: regionalsjukhus 

 

I tabell 2 åskådliggörs hur spridningen av platser och uppgifter ser ut på olika sjukhus. Varje 

sjukhus är representerat av en färg.  röd: universitetssjukhus1, gul: universitetssjukhus2, blå: 

universitetssjukhus3, grön: regionalsjukhus. I den översta kolumnen syns de olika uppgifterna, i 

vänsterkolumnen syns de olika platserna.  

I ambulansen sker i princip samma bedömningar oavsett sjukhus. Platsen för undersökningar 

när patienten kommer till sjukhuset varierar mellan olika sjukhus. De kan ske i sänghallen 

bredvid ambulansintaget, i ett undersökningsrum på akuten eller i röntgenrummet. Sedan sker 

en förflyttning, för alla utom universitetssjukhus3 (blått) som redan befinner sig där, till 

röntgenrummet och en CT-undersökning. Om röntgen och undersökningarna talar för trombolys 

ges en första dos av trombolysbehandlingen. Den första dosen ges på två av sjukhusen redan i 

röntgenrummet. På de två andra sjukhusen transporteras patienten först till vårdavdelning där 

både fördosen och resten av behandlingen ges. På alla sjukhusen ges den resterande 

behandlingen på vårdavdelningen. 

Vad gäller förflyttningar mellan olika platser har alla utom universitetssjukhus3 fyra 

överflyttningar. På universitetssjukhus3 sjukhus sker tre förflyttningar mellan olika platser. 

Förflyttningarna på universitetssjukhus3 sker från ambulansen till röntgenrummet till 
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vårdavdelningen. Detta kan jämföras med universitetssjukhus2 där patientens förflyttas från 

ambulansen till akutrummet till röntgenrummet och sedan till vårdavdelningen. 

SKILLNADER MELLAN OLIKA PATIENTER 
Utöver skillnader mellan sjukhusens egenskaper bidrar även den enskilda patienten till olika 

hantering. Detta gäller patienter som kommer till akutmottagningen själva istället för med 

ambulans. Dessa patienter blir inte en del av strokekedjan lika tidigt som de som kommer i 

ambulansen vilket kan bidra till att det tar längre tid eftersom personalen på sjukhuset inte har 

kunnat förbereda sig på att de är på väg.  

Beroende på patientens tillstånd, och orsaken till detta, förändras också vilka uppgifter som 

utförs. Ibland kan extra kompentens som narkosläkare behöva vara på plats och hjälpa 

patienten med andningen. En patient som är larmad av ambulansen som Rädda Hjärnan behöver 

givetvis inte heller fortsätta vara detta och genomgå alla delar av strokekedjan om det vid en 

första bedömning på sjukhuset visar sig att det inte rör sig om en stroke, eller att det till exempel 

gått för lång tid sedan patienten fick stroke för att Rädda Hjärnan ska vara aktuellt.  
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ANALYS 
I detta avsnitt beskrivs de analyser som tillämpats på materialet för att förstå det ur ett 

sammansatta kognitiva system-perspektiv och ur ett målorienterad design-perspektiv.  

SAMMANSATTA KOGNITIVA SYSTEM: COCOM-ANALYS 
För att analysera strokekedjan som ett sammansatt kognitivt system användes analysmodellen 

Cocom som beskrivs närmare i avsnittet Teoretiska ramverk om sammansatta kognitiva system. 

Cocom fokuserar på vad systemet vill kontrollera, vilka faktorer som är bärande av information 

samt vilken information som krävs för att systemet ska kunna behålla kontroll. För att behålla 

kontroll krävs enligt Cocom rätt lägesbild. Rätt lägesbild behövs också för att kunna utvärdera 

och välja rätt handlingar. Rätt kompetens behövs så att rätt handlingar finns tillgängliga för att få 

rätt lägesbild. Med dessa två begrepp som vägledning identifierades fyra delmål i 

strokeprocessen.  

Symptom – att ha rätt kompetens för att identifiera och ringa in symptom som troligen är 

orsakade av stroke och som hamnar innanför de viktigaste exklusionskriterierna för 

trombolysbehandling. 

Undersökning – att med mer kompetens mer utförligt konstatera om patienten har stroke. 

Röntgenundersökning – kontrollerar om patienten har en blödning eller en propp, vilket 

påverkar valet av behandling. 

Behandling – att ha rätt lägesbild så att input från undersökningen och röntgen ger rätt 

slutsatser om vilken behandling som ska genomföras. 

Ytterliggare delmål i processen som inte analyserats är t ex Labb. I denna process analyseras 

blodprover. Att denna process valts bort beror på att den inte är lika kritisk för diagnostisering 

som röntgenundersökningen även om båda dessa processer förser undersökningsloopen med 

information. 
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I strokekedjan triggar de olika delmålen varandra så att de olika kontrollooparna börjar snurra 

efter hand. Ett larm kommer från SOS Alarm som triggar igång symptom-loopen som i sin tur 

triggar undersöknings-loopen. För att få mer information konsulteras röntgen-loopen, och labb-

loopen, när tillräckligt mycket information finns triggas behandlingsloopen igång. De olika 

looparna illustrerar processer och ska inte förväxlas med platser. De processer som beskrivs här 

är identifierade på alla de observerade sjukhusen, dock varierar platserna där de olika 

processerna äger rum mellan sjukhusen. 

 

Figur 13 Delmålen i systemet som Cocom-loopar 

Figur 14 visar de fyra looparna och utifrån dessa diskuteras detaljerna nedan. Hur information 

från de olika looparna blir externa händelser i de andra looparna visas med pilarna. En 

distinktion görs mellan direkt och indirekt information vilket visas med heldragna (direkt 

information) eller streckade (indirekt information) pilar (se figur 15). Direkt information är 

sådan som sker i den aktuella situationen, det kan vara ett telefonsamtal eller ett möte ansikte-

mot-ansikte. Den innebär att den som skickar informationen direkt får besked om mottagaren 

fått den eller ej. Indirekt information är sådan som skickas men som inte omedelbart bekräftas 

av mottagaren. Exempel på indirekt information är larm, journalanteckningar och remisser. 
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Figur 14 Detaljerad modell av Cocom-looparna 

 

SYMPTOM 
Symptomloopen äger rum på den plats där patienten befinner sig när SOS Alarm får reda på att 

patienten behöver hjälp och i ambulansen. Symptomloopens lägesbild är patientens tillstånd. 

Genom information från SOS Alarm och sina egna resurser gör ambulansvårdarna en 

undersökning av patientens tillstånd. Lägesbilden uppdateras och justeras utifrån patientens 

reaktioner på de olika undersökningarna.  De resurser som finns är systemets kompetens.  

Exempel på resurser i symptomloopen är ABCD-metoden, PM som ofta är internaliserade, 

checklistor, förenklade NIHSS. 

Om en stroke misstänks tar ambulanspersonalen ställning till om det är ett Rädda Hjärnan-larm 

eller ej (dvs. ett larm om en patient med strokesymptom som troligtvis kan få 

trombolysbehandling). Detta kan ske i samråd med en trombolysjour, vilket sker på ett av de 

observerade sjukhusen. Om en trombolysjour inte finns tar ambulansvårdarna själva beslutet 

om det är en högprioriterad Rädda Hjärnan-patient eller ej. Från ambulansen skickas direkt och 

indirekt information vidare i systemet. Den direkta informationen är att de ringer till sjukhuset 

och förvarnar att de är på väg med en högprioriterad patient och att de misstänker stroke, 

sjukhuset kan då uppdatera sin lägesbild så att de frågar sig om det är en trombolyskandidat på 

väg. Den direkta informationen är också att de muntligt överlämnar sina observationer 

tillsammans med överlämningen av patienten till läkare och/ eller sjuksköterskor på sjukhuset. 

Den indirekta informationen är den som finns i informationssystemen, exempelvis ambulansens 

journalssytem. 

Symptom-loopen fungerar naturligtvis bäst om kontrolltillståndet ligger på en så hög nivå som 

möjligt.  Dock kan det hända att tidshorisonten krymper eller kompetensen inte räcker till för att 

bedöma feedbacken från undersökningarna. I detta fall kan ambulansvårdarna hellre agera än 

att låta bli och riskera att skicka en patient som inte visar sig vara akut till sjukhuset och 
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undersöknings-loopen där patientens tillstånd utreds av en läkare. En risk med detta kan vara 

att värdet på akuta patienter på sikt devalveras, om det händer ofta (som i historien om Peter 

och Vargen). Om patientens vitalparamterar är akuta beräknas detta automatiskt av 

triageringssystemet i ambulansen, men för att bedöma strokesymptom krävs andra 

kompetenser. Ett annat andra scenario är att ambulansvårdarna misslyckas med att bedöma att 

det är en akut strokepatient och alltså inte larmar sjukhuset om detta. Dock finns det rutiner för 

att patienter som får en ambulans från SOS Alarm ska få komma till akuten, så chanserna för att 

kunna behandla patienten är inte helt ute trots att patienten inte är bedömd som högprioriterad 

från början.  

UNDERSÖKNING  
På sjukhuset har läkaren och sköterskorna förberett sig på att en akut patient är på väg in. När 

patienten är på plats vill de ta reda på om den är en trombolyskandidat eller ej. Om patienten 

inte är trombolyskandidat inleds utredning av vad som i så fall kan ha drabbat patienten. 

Utredningen görs med hjälp av verktyg som exklusionskriterierna och NIHSS som finns i Rädda 

Hjärnan-kompendiet, nervstatusundersökning och anamnes. Ett antal blodprover samt EKG tas 

även, dessa behövs inte för trombolysens skull men resultaten kan vara användbara i ett senare 

skede eller för differentialdiagnosers skull. Lägesbilden uppdateras med information om 

trombolys kan ges eller ej. Rädda Hjärnan-kompendiet spelar här en roll som en tydlig rutin att 

förhålla sig till. Även om varje patient måste bedömas enskilt erbjuder checklistan för 

exklusionskriterier och NIHSS-poäng ett beslutsstöd som gör det uppenbart när tankar på andra 

diagnoser än stroke är aktuella. Lägesbilden uppdateras när observationer från 

nervstatusundersökning, anamnes och NIHSS kollas av mot Rädda hjärnan-kompendiet.  

För att systemet ska ha möjlighet att byta handlingsspår, och bryta strokekedjan om den inte är 

aktuell för patienten, är det viktigt att kontrollnivån är strategisk vilket är en omöjlighet. En 

trombolysbehandling måste ges senast 4,5 timmar efter insjuknandet och eftersom det redan 

tagit lite tid för patienten att komma till sjukhuset och ytterligare tid tas i anspråk av röntgen är 

tiden begränsad. Dessutom har behandlingen bäst effekt om den ges redan inom 3,5 timmar. 

Kontrollnivån skulle kunna beskrivas som initialt opportunistisk, eftersom de viktigaste 

exkluderingskriterierna är vedertagna rutiner. Om patienten inte faller inom ramarna för 

trombolysbehandlingen, vilket det kan krävas att taktiskt kontrolltillstånd för att upptäcka, så 

måste kontrollnivån kunna justeras och bli strategisk. 

Oavsett vilken diagnos som misstänks är det normala förfarandet att en datortomografi 

(skiktröntgen av hjärnan, DT) görs. Om det är en patient som eventuellt kan få trombolys är det 

ett krav. Direkt information som skickas till röntgen är ett eventuellt telefonsamtal. Indirekt 

information är en elektronisk akutremiss samt ett eventuellt larm till röntgenläkaren.  

”om det är ett riktigt rött larm går man efter checklista, då tar man gravtest till och 

med på karlarna” säger en akutsjuksköterska. 

Det här uttalandet visar att kontrolltillståndet i den beskrivna, oerhört akuta, situationen är 

taktisk.  

RÖNTGENUNDERSÖKNING 
På röntgenavdelningen genomförs en DT på huvudet och eventuellt på en angiografi.  Efter att 

bilderna bedömts av röntgenläkaren uppdateras lägesbilden - om det rör sig om en propp eller 
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en blödning, eller ingetdera. Denna kontroll-loop uppdaterar sedan lägesbilden i 

undersökningsloopen som efter uppdateringen vet om det blir trombolys eller ej. Eftersom 

riskerna med att ge trombolysbehandling till en patient med en hjärnblödning är väldigt stora är 

det viktigt att bildbedömningen blir korrekt utförd, och således att kontrollnivån är på en hög 

nivå så att inte avvikelser missas. Ett sätt att gardera sig mot detta är att man på åtminstone ett 

av sjukhusen har som rutin att två röntgenläkare måste bedöma röntgenbilderna. Ett annat sätt 

är att neurologläkaren, som undersökt patienten i undersöknings-loopen kan ha en diskussion 

med röntgenläkaren samtidigt som de ser bilderna. Denna diskussion kan bidra till att de båda 

specialistläkarna sammanfogar sina observationer, vilket skapar en, i termer av CSE, större 

kompetens.  

Röntgen-loopen kommunicerar direkt och indirekt till undersökningsloopen. Direkt 

kommunikation är en ansikte-mot-ansikte-diskussion om röntgenbilderna mellan 

röntgenläkaren och neurologläkaren. Indirekt information är ett remissvar i det aktuella 

datasystemet.  

Röntgenundersökningens kontrolltillstånd bör vara strategiskt eller taktiskt, dels så att inte 

farliga mängder av röntgenstrålning och kontrastvätska används och så att röntgenläkaren har 

möjlighet att utvärdera röntgenbilderna på ett riktigt sätt.  

BEHANDLING 
Nästa steg är att undersökningsloopen uppdaterar behandlingsloopen i vilken en behandling, till 

exempel trombolys, genomförs. Gränsen för undersökningsloopen blir därför diagnosen. 

Behandlingen kan också justeras när mer information från undersökningarna kommer in. Detta 

kan handla om dosering eller om övriga diagnoser. Om kontrolloopen får en lägre kontrollnivå 

än strategisk är risken att förändringar hos patienten som kan bli kritiska inte observeras vilken 

kan bli konsekvenser för patientens hälsa och för sjukhusets belastning. I behandlingsloopen 

ingår att kontrollera patientens tillstånd för att säkerställa att den valda behandlingen var rätt 

och justera denna så att den passar patientens behov.  

Behandlingsloopen kommunicerar indirekt och direkt med undersökningsloopen. Direkt 

kommunikation är den muntliga överlämningen som sker när patienten läggs in på en avdelning. 

Senare kan direkt kommunikation handla om patientens vidare tillstånd via de morgonmöten 

som läkarna har. Indirekt kommunikation till undersökningsloopen sker genom 

journalanteckningar och den NIHSS som alltid genomförs sju dagar efter trombolysbehandling 

alteranativt när patienten går hem.  
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VARIATION 
De identifierade processerna återfinns på alla de observerade sjukhusen, men variationer 

förekommer och effekterna av variationerna är enligt mina observationer framförallt påverka 

hur lång tid det tar för att ge patienten behandling.  

 

Figur 15 Indirekt kommunikation mellan Undersökning och Röntgen 

Ett exempel på där en variation bidrar till att strokekedjan tar längre tid är hur 

informationsöverföringen mellan undersöknings-loopen och röntgenundersöknings-loopen går 

till (Figur 16).  

Sjuksköterskan undrar varför patienten inte får komma upp på röntgen? Och har 

några provsvar kommit? Jag tänker att de är i ett läge där de är beroende av att 

någon annan agerar för att kunna ta sig vidare till beslut om behandling. 

Sjuksköterskan ringer till röntgenavdelningen och säger att det är en Rädda Hjärna-

patient. Läkaren kommer in i rummet och lägger tillbaka journalen på larm-bordet. 

Läkaren talar om för sjuksköterskan att det inte är en Rädda Hjärna-patient, men 

säger samtidigt: ”Jag har aldrig förstått att det går så långsamt bara för att det inte 

är Rädda Hjärnan.” Sen säger läkaren att han tycker att Rädda Hjärnan-

prioriteringen är bra för den här patienten så det gör inget. 

På detta sjukhus identifierades denna överföring mellan undersökning och 

röntgenundersökning som en flaskhals, eftersom den stoppar upp händelseförloppet. På det 

sjukhuset sker informationsöverföringen från undersökningsloopen indirekt, via en remiss i 

datasystemet, till röntgenundersökningen. Även svaret på undersökningen sker i digital form. 

När denna informationsöverföring tar för lång tid kan en sjuksköterska ringa till röntgen och 

fråga om de får köra dit patienten, för att de väntar på klartecken för att få röntga patienten. 

Detta sjukhus är ett mindre länssjukhus, visserligen utan en röntgen på akutmottagningen, men 

inte heller några större avstånd. Avståndet verkar snarare bli längre eftersom kommunikationen 

mellan processerna tar lång tid. 
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Ett annat exempel är när informationsöverföringen går snabbt. Exemplet som beskrivs nedan 

kommer från ett sjukhus där processerna undersökning, röntgenundersökning och den initiala 

behandlingen (en fördos med trombolys) alla äger rum på samma plats (Figur 17).  

 

Figur 16 Tre processer som händer på samma plats 

13:50 Neurologläkarna är framme i labb 9. Ambulansen har precis kommit till 

sjukhuset och är på väg till röntgenrummet. Läkare A fyller i en röntgenremiss. 

Röntgensköterskan sätter på ett klistermärke med patientens ID och läkaren fyller i 

vilken kroppssida som har symptom. Läkare B läser i patientjournalen för att bilda 

sig en uppfattning om patientens bakgrund, det kan finnas kontraindikationer i den. 

Läkare B letar efter waran och pk-värde och säger att det inte riktigt är en 

trombolys. 

13:50 Ambulanspersonalen kommer. Läkare A hälsar på ambulansläkaren som 

lämnar över information om tid för insjuknande, funktioner, vitalparamterar, 

neurologisk status. Röntgensköterskorna flyttar över patienten till röntgenbritsen.  

14:00 Dags för röntgen. Läkare B kompletterar remissen med sjukdomar och frågar 

sjuksköterskan om de har tagit prover, det har de inte. En sjuksköterska står redo 

med trombolysbehandling, men har såvitt jag kan se inte laddat sprutan ännu. Två 

röntgenläkare kommer in i kontrollrummet och frågar om symptom hos patienten. 

De säger att det inte syns något speciellt på bilderna. Nu blir det nog inget mer säger 

trombolysjouren. 

14:05 Läkare A ställer frågor till patienten om vad heter du? När är du född? Vad är 

det för dag idag? NIHSS är framme. De ber patienten lyfta benen. Blodprover tas 

samtidigt. Nervstatus undersökts. NIHSS fylls i. Den visar för få poäng för trombolys 

(2 poäng). Läkare A ger trombolyspapperna till sjuksköterskan så att de ska komma 

med till avdelningen. 

14:10 Läkare A beslutar att de ska ta med patienten tillbaka till avdelningen för att 

ta hand om patienten där. Patienten flyttas över till en bår. 
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På det här sjukhuset görs undersökningen och röntgenundersökningen mer parallellt jämfört 

med de andra där förhållandet mellan de två processerna är mer sekventiellt. Att processerna 

pågår samtidigt, på samma plats, gör att informationsöverföringen framförallt sker direkt (även 

om indirekt informationsöverföring också görs, i form av till exempel journalanteckningar och 

remisser). Överlappet med behandlingsloopen, som är av karaktären att om patienten kan få 

trombolysbehandling så ges även den i samma rum som undersökningen och 

röntgenundersökningen äger rum, kan också leda till att tiden från att patienten kommer till 

sjukhuset tills att denne får behandling blir betydligt kortare.  

De två övriga sjukhusen befinner sig på en skala mellan de två beskrivna variationerna. På 

universitetssjukhus1 verkar rutinen att skicka en akutremiss samt att larma röntgenavdelningen 

räcka för att det ska gå snabbt och smidigt att komma dit. På universitetssjukhus1 finns även ett 

långt avstånd mellan ambulansintagets sänghall, där patienten undersöks och 

röntgenavdelningen som ger röntgenpersonalen en inbyggd tid på sig att förbereda sig. På 

univsersitetssjukhus2 verkar det inte finnas någon bestämd rutin över hur 

informationsöverföringen mellan undersökning och röntgenundersökning ska gå till med 

avseende på om det är standard att läkaren som undersökt patienten ska ringa till 

röntgenavdelningen och förvarna, eller om det är tillräckligt med en digital akutremiss samt ett 

larm. På båda sjukhusen följer läkaren, och därmed undersöknings-loopen med patienten till 

platsen för röntgenundersökningsloopen. På det sistanämnda sjukhuset finns även ett rumsligt 

överlapp med behandlingsloopen, då fördosen med trombolys kan ges i samma rum som 

röntgenundersökningen äger rum. 

SAMMANFATTNING 
Cocom-analysen visar strokekedjan som ett kontrollsystem där de olika looparna uppdaterar 

varandras lägesbilder med direkt och indirekt information. Analysen visar att de på de olika 

sjukhusen återkommer samma kontrolloopar under strokekedjan och att målen för 

strokekedjan är desamma.  

De aspekter som skiljer de olika sjukhusen åt är på vilket sätt kontrollooparna uppdaterar 

varandra. Analysen visar att direkt kommunikation mellan kontrollooparna är mer effektiv än 

indirekt. Cocom-analysen visar också att det är viktigt att kontroll existerar, och behålls, i 

samtliga loopar för att strokekedjan ska kunna slutföras. Variationen kan dock påverkas även 

utanför kontrollooparna, även om sambandet mellan direkt kommunikation och snabb röntgen 

verkar finnas, kan snabbheten också vara kopplad till det större sammansatta kognitiva system 

som strokekedjan befinner sig i. I detta omslutande system kan till exempel finnas skillnader 

med avseende på engagemang i utformandet av strokekedjan. 

När det gäller kontrolltillståndet är det i samtliga kontrolloopar viktigt med ett högt 

kontrolltillstånd så att det finns utrymme för korrigerande handlingar och korrekt uppdaterade 

lägesbilder.  
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MÅLORIENTERAD DESIGN: BETEENDEVARIABLER, PERSONA OCH SCENARIO 
De metoder från målorienterad design som användes för att analysera materialet är 

beteendevariabler, persona och kontextscenario. Målet med metoderna är att ta fram en 

persona, en arketyp, som representerar ett mönster av beteenden. Dessa beteenden går att 

koppla tillbaka till det som observerades på de olika sjukhusen. Personan ligger sedan till grund 

för ett kontextscenario som föreslår en ny design av händelseförloppet i strokekedjan. 

BETEENDEVARIABLER 

 

Figur 17 Roller och överlappande beteenden 

Kategorierna från den etnografiska analysen samt händelseförloppen för varje sjukhus låg till 

grund för beteendevariablerna. Dessa kategorier och händelseförlopp presenteras närmare i 

avsnittet på sidan 17. Tillsammans med tjugosju beteendevariabler identifieras sju olika roller i 

materialet från fältstudierna vilka mappades mot beteendevariablerna. Beteendevariablerna 

presenteras i figur 19 och figur 20. Rollerna som identifierades är neurologjour, tromboloysjour, 

röntgenpersonal, bakjour, akutsjuksköterska, avdelningssköterska och ambulanspersonal. 

Röntgenpersonalen innefattar både röntgenläkaren och röntgensköterskorna. De har 

kategoriserats som samma roll eftersom deras huvudmål är samma (att leverera en 

röntgenundersökning). Trombolysjouren och neurologjouren kategoriserades som två olika 

roller eftersom deras uppgifter verkade skilja sig mycket åt i händelseförloppen. 

 

Figur 18 Beteendevariabler för neurologjour och trombolysjour 

Samvariation mellan olika roller identifierades som stor eller liten. De roller vars beteenden 

sammanföll på fem eller fler beteendevariabler kategoriserades som ett mönster. Överraskande 



40 
 

nog visade det sig att trombolysjouren och neurologjouren delade 16 beteenden och skiljde sig 

på 2 varför deras beteende hanteras som likadant och benämns därför som neurologjouren 

nedan (Figur 19). I figur 20 presenteras alla beteendevariabler och vilka roller de mappades 

mot. Överlappet mellan cirklar visar vilka beteendevariabler som delas av respektive roller.  

 Neurologjouren får både skriftlig och muntlig information, tar ställning till Rädda 

Hjärnan, gör en sak i taget och tänker på en sak i taget, tar ställning till behandling, har 

behov av en anhörig och av patientens bakgrund, följer med patienten hela vägen under 

strokekedjan, vill tänka efter och förstå patientens tillstånd, förvarnar och blir förvarnad 

av andra i strokekedjan, förbereder sig med information, tar tid för att reda ut vad man 

har sett, använder sig av Rädda Hjärnan-kompendiet och måste dokumentera sina 

handlingar och observationer i patientjournalen, vilket syns i figur 18. 

 

Figur 19 Beteendevariabler 

 Avdelningssköterskan matchade två beteenden tillsammans med akutsjuksköterskan, 

men inga tillsammans med neurologjouren.   

 Ambulanspersonalen och neurologjouren delar beteendevariabler som handlar om att få 

skriftlig information om larmet, utesluta andra diagnoser, lägga in en patient som inte 

rädda hjärnan direkt, ta ställning till Rädda Hjärnan, lägga in patienten direkt om det inte 

är Rädda Hjärnan, behov av information om patientens bakgrund, försöka förstå 

patientens tillstånd, förvarna andra i strokekedjan och dokumentera sina handlingar och 

observationer.  
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 Akutsjuksköterskan och neurologjourens delade beteenden är att de båda får skriftlig 

information om larmet, de gör en sak i taget, klappar om patienten när det finns tillfälle, 

förvarnar och blir förvarnade av andra i kedjan och använder sig av Rädda Hjärnan-

kompendiet. 

 Bakjouren och neurologjouren får båda muntlig information om patientens tillstånd, de 

utesluter andra diagnoser, tar ställning till Rädda Hjärnan, tar ställning till vilken 

behandling som ska ges, behöver information om patientens bakgrund, vill tänka efter 

och förstå patientens tillstånd.  
 Röntgen och bakjouren gör båda en punktinsats och har går snabbt vidare till nästa 

arbetsuppgift när de gjort sin insats. De är två roller som inte heller behöver förvarna 

någon vidare.   
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PERSONA 
Överlappet mellan neurologjouren och andra roller var så påtagligt i analysen att jag valde att gå 

vidare med just neurologjouren för att utveckla en persona. Personan utvecklades med 

beteendevariablerna som grund tillsammans med ett antal mål och personlig information 

inspirerad från de neurologjourer jag mötte på sjukhusen för att ge personan lite mer kött på 

benen.  

Cecilia 

Cecilia Malmberg 

Ålder: 35 år 

Bor i Linköping med sin make och deras två barn (5 

och 2 år). 

Cecilia håller på att vidareutbilda sig som 

specialistläkare inom neurologi. Hon arbetar på 

strokeavdelningen på Linköpings Universitetssjukhus. 

Som läkare på en neurologisk avdelning är hon då 

och då schemalagd som neurologjour på 

akutmottagningen. Där är hennes roll att göra en 

första bedömning av patienter med neurologiska 

problem och slussa dem vidare. Cecilia tycker att det 

kan vara lite kul med omväxlingen från 

avdelningsarbetet, även om hon egentligen tycker det är roligare att kunna följa 

patienter och inte bara agera ”dörrvakt”. 

När det kommer in en patient med misstänkt stroke och som dessutom faller inom 

ramarna för Rädda Hjärnan får Cecilia ett larm på sin sökare, då är det viktigt att 

det går snabbt. Hon undersöker patienten och försöker bilda sig en uppfattning om 

patientens tillstånd utifrån den och ur annan information som hon kan få från 

patientjournalen. Det är viktigt för Cecilia att de rutiner och system som finns är väl 

anpassade för henne i rollen som läkare.  

Cecilia tycker om att reda ut och förstå sina patienters tillstånd, därför är Rädda 

Hjärnan-patienterna en utmaning som innebär att hon måste fatta snabba beslut om 

vilken behandling som ska ges. Hon tycker det är skönt att kunna ha en diskussion 

med bakjouren i de fall som inte är så tydliga.  

SAMMANFATTNING 
Metoderna för analys och modellering från målorienterad design lyfter det personliga 

perspektivet i strokekedjan. Beteendevariablerna visar att många beteenden delas av flera 

roller, men att den roll som har de flesta beteendena är neurologjouren. I personan visas att 

neurologjouren Cecilia brottas med kraven på att göra en snabb, första bedömning och att 

egentligen vara mer intresserad hur de problem patienten har ser ut, vilket kräver grundligare 

utvärdering.   

Figur 20 Cecilia (foto från 
ClipArt) 
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DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras hur tid och noggranna beslut relaterar till varandra i strokekedjan. 

Det är ett tema som lyfts av båda analyserna och handlar om balansgången det innebär att fatta 

rätt beslut och skaffa underlag för att göra det samtidigt som tiden måste hållas nere om 

behandling ska kunna ges. Vidare presenteras ett kontextscenario i form av en storyboard, ett 

förslag på en framtida strokekedja sett ur neurologjour-personat Cecilias perspektiv samt 

rekommendationer i form av förslag på vilka aspekter av strokekedjan som kan förändras för en 

bättre akut strokevård. 

TID OCH FARLIGHET 
När en strokepatient söker akut vård är balansen mellan tidseffektivitet och genomtänka beslut 

väldigt påtaglig. För att kunna ge trombolys måste behandlingen starta senast fyra och en halv 

timme efter patientens insjuknande, men för bästa effekt senast tre och en halv timme efter 

insjuknande. Eftersom trombolysbehandlingen innebär en risk för hjärnblödning är en noggrann 

utredning av differentialdiagnoser och kriterier som exkluderar patienten från tillräckligt säker 

behandling väldigt viktig. Den här avvägningen beskrivs av ETTO-principen (Hollnagel, 2009). 

 

Figur 21 ETTO-principen 

”Efficiency Thoroughness Trade-Off” (effektivitet-nogrannhets-kompromissen, ETTO-principen) 

kan i sin enklaste form förklaras som något alla människor gör, varje dag. Hela tiden görs 

avvägningar mellan att vara grundlig (thorough) och att vara effektiv (efficiency). När kraven på 

effektivitet är höga sänks kraven på noggrannhet till dess att tillräcklig produktivitet eller 

prestations uppnås och tvärt om. När säkerhetskraven är höga sänks effektiviteten tills en 

tillräcklig grundlighet uppnås. Effektivitet innebär att de resurser som krävs för att nå ett mål 

eller upprätthålla en status är så låga som möjligt. En resurs definieras som till exempel tid, 

pengar, kognitiv belastning eller antal människor. Grundlighet innebär att en handling endast 

genomförs om individen eller organisationen är säkra på att villkoren är tillräckliga, så att inga 

oönskade sidoeffekter inträffar. Grundlighet kan också uttryckas som att de nödvändiga 

förutsättningarna finns, att genomförandet är säkerställt och att utfallet kommer att bli det 

förväntade (Hollnagel, 2009). Exempel på en förutsättning i strokekedjan kan vara de checklistor 

med exklusionskriterier som finns i Rädda Hjärnan-kompendiet. Att säkerställa genomförandet 

är till exempel att se till att patienten har rätt typ av infarter i armarna så att behandlingen kan 

injiceras. Det förväntade utfallet kan säkerställas genom att utforma riktlinjer för vem som kan 

få trombolysbehandling baserat på statistik över hur den har verkat på tidigare behandlade 

patienter. 
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För att hantera kompromissen mellan effektivitet och grundlighet vid överlämningar på sjukhus 

är förutseende, strategier för att hantera situationen och strategier för återhämtning viktiga 

begrepp (Hill och Nyce, 2010). Olika förfaranden, som återfinns i flera olika domäner där 

skiftbyten och överlämningar förekommer, och som kan användas för att hålla balans mellan 

effektivitet och grundlighet är (1) tvåvägs-kommunikation ansikte-mot-ansikte som skapar 

delade mentala modeller över situationen, (2) ansikte-mot-ansikte-överlämningar med skriven 

support till exempel en checklista och (3) innehållet i överlämningen har ett syfte till exempel en 

hypotes om problemet snarare än bara observationer (Parke och Mishckin, 2005 i Hill och Nyce, 

2010).   

ATT SKAPA EFFEKTIVITET 
Att se hur systemet skapar effektivitet utifrån Cocom-analysen tydliggör konflikten mellan 

effektivitet och grundlighet. Samtidigt som att det måste gå snabbt måste kontrolltillståndet 

befinna sig på en så hög nivå som möjligt, för att kraven på noggrann bedömning av patientens 

tillstånd också är höga. Systemet måste ha en rimlig chans att justera lägesbilden om patienten 

inte är en Rädda Hjärnan patient. Rädda Hjärnan-kompendiet kan ses som ett sätt att höja 

kontrolltillståndet till högre nivåer, genom att guida läkaren att fokusera på det som är viktigt i 

situationen och därmed vara tillräckligt noggrann på de mest kritiska punkterna. Framförallt 

exklusionskriterierna har den här funktionen. Kompendiet finns för att hjälpa läkaren att smalna 

av beslutsrymden till att handla om två möjliga utfall: är det en trombolyskandidat eller ej?   

Istället för att vara en kompromiss mellan effektivitet och noggrannhet kan det första beslutet 

beskrivas av beslutsmodellen satisficing (Simon, 1955). Beslutet handlar inte om att ta reda på 

vad som fattas patienten, ett tillfredställande utfall är kunskapen om patienten matchar 

behandlingskriterierna för trombolys eller ej. Det här är ett sätt att resonera som några av de 

intervjuade läkarna lyfter fram som en av nackdelarna med att vara neurologjour på akuten. 

Detta speglas i personan Cecilia: 

Cecilia tycker att det kan vara lite kul med omväxlingen från avdelningsarbetet, även 

om hon egentligen tycker det är roligare att kunna följa patienter och inte bara 

agera ”dörrvakt”. 

Det verkar finnas en kultur bland läkare som jobbar med, eller är specialister inom neurologi, att 

vilja gå till botten med vad som fattas en patient. En läkare berättade att han ibland följer 

patienter via den digitala journalen för att se hur det går för dem. En annan beskriver det som 

att de måste bli mer kirurgiska i sitt handhavande av strokepatienter. Det tolkar jag som att 

kirurger är mer snabba i svängarna och bra på att ta snabba beslut, medan läkaren som uttalade 

sig var mer eftertänksam till sättet. En annan läkare uttrycker att han tycker om när man kan ta 

en sak i taget och hinna avsluta innan man börjar på något nytt. Detta kan ses ur perspektivet att 

en för simpel situation eller design gör att uppgiften blir tråkig (Norman, 2010). Läkarens 

uppgifter blir komplexa när de innehåller ett fördjupat resonemang kring patientens tillstånd 

och kan upplevas som för förenklat när det bara handlar om att bedöma för att slussa patienten 

vidare i rätt riktning. I kontrast till detta förhållningssätt står akutsjuksköterskorna. Istället för 

att utrycka sig som läkarpersonan Cecilia, att akuten kan vara kul som omväxling ibland säger 

flera att de aktivt sökt sig till akutmottagningen för att de trivs med oförutsägarheten i att den 

ena stunden kan vara hur lugnt som helst och i nästa har man massor att göra.  



45 
 

Ett annat sätt att som används för att öka effektiviteten i systemet är att hela tiden informera 

framåt. I Cocom-analysen representeras denna framåtsyftning av den information som på olika 

sätt kommuniceras mellan de olika kontrollooparna och uppdaterar deras lägesbilder. Den 

förberedande kommunikationen skapar en beredskap i de olika delarna av systemet och ger 

dem en chans att skapa förståelse av situationen. Ur ett makrokognitivt perspektiv är det här en 

viktig kognitiv funktion för att systemet ska kunna utföra rätt handling (Klein et al., 2003). Att de 

olika delarna av systemet är beredda gör att det finns ett något större utrymme för grundlighet 

när förvarningen ger en ledtråd om vad framtiden ska bringa. I detta glapp mellan nutid och 

framtid finns tillfälle för förberedelser. Antingen genom praktiska göromål som att förbereda för 

provtagningar, se till att röntgenrummet eller tomt eller hämta en EKG-mätare eller genom 

information som att läsa på om patienten i journalen. När den förberedande kommunikationen 

mellan kontrollooparna inte fungerar försvinner den extra tidsresursen och chansen till 

förberedelse försvinner.   

ATT SKAPA GRUNDLIGHET 
I strokekedjan skapas grundlighet genom att säkerställa framförallt förutsättningar men också 

genomförande.  För att kunna ta ett beslut om behandling måste läkaren ha tillräckligt mycket 

information om patientens tillstånd. En mycket viktig förutsättning är den som en 

röntgenundersökning utgör, det vill säga kunskapen om ifall det rör sig om en propp eller en 

blödning. Ett sätt att minimera tiden är att som på ett av de observerade sjukhusen placera 

undersökning, röntgenundersökning och den första behandlingen i samma rum, det vill säga 

röntgenrummet. Detta upplägg eliminerar den tid det tar att få klartecken från 

röntgenavdelningen samt den fysiska sträcka som patienten måste flyttas.  

Willers, Galliers och Fone (2007) studerar artefakters roll vid överlämningar mellan skift på en 

vårdavdelning. En sådan överlämning innebär att de som går för dagen ska förmedla 

patienternas status till de som tar vid.  De överlämningar som sker mellan kontrollooparna i 

strokekedjan kan liknas vid sådana skiftbyten där ansvaret övergår till en ny person. Willers, 

Galliers och Fone finner att de papper med information om patienterna används som att-göra-

lista av de som skiftar på. På detta sätt skiljer sig strokekedjan, eftersom all information som 

lämnas över är användbar på en gång. Detta gäller framförallt för symptomloopens överlämning 

till undersökningsloopen där ambulanspersonalen lämnar över sina observationer till 

neurologjouren. Neurologjouren verkar alltid ta mest hänsyn till den muntliga överlämningen 

från ambulansvårdarna, och den pappersjournal som innehåller samma information används 

sällan utan lämnas vidare till vårdavdelningen när patienten installeras där. Jag tolkar detta som 

att den mesta informationen är så specifik att den går att hålla i huvudet och att i det här fallet 

ambulansjournalen kan backa upp det interna minnet vid behov. Dessa observationer stämmer 

med vad Safran et al. (1998) ser i de digitala journalsystemens begynnelse: informella, verbala 

samtal föredras framför datormedierad samt att digitala journalsystem kan både hjälpa och 

stjälpa. De hjälper läkaren med information som annars inte hade funnits tillgänglig om 

patientens historia samtidigt som det kan bli för mycket information att hantera så att läkaren 

har svårt att hitta det som är relevant.  

Wainfan och David (2004) noterar i en review om hur olika kommunikationsvägar påverkar 

samarbete att med datormedierad kommunikation tar det längre tid att bestämma sig för saker 

jämfört med andra sätt. De finner även att för samarbeten när status ska uppdateras och 

gruppen inte är sammanhängande är kommunikation ansikte-mot-ansikte mest effektiv. Dessa 
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mönster verkar stämma även för strokekedjan. Den datormedierade informationen som i 

strokekedjan finns i form av remisser och journalanteckningar verkar göra att beslut tar längre 

tid än när kommunikationen sker ansikte-mot-ansikte (Wainfan och David, 2004). Aktörerna i 

strokekedjan har inte bara olika professioner utan har även utanför strokekedjans gränser 

väldigt olika arbetsuppgifter och därmed olika personliga mål med sin arbetsdag. Detta kan 

sägas splittra samarbetet, varför kommunikation ansikte-mot-ansikte kan vara mer effektivt.    

För att säkerställa att patienten inte har någon annan status som också kan utgöra en ökad risk 

för hjärnblödning, till exempel en blodförtunnande behandling, eller en nyligen genomförd 

operation, samlar läkaren information om patienten på olika sätt. De olika sätten är 

sjukdomshistorian som kan fångas genom frågor till patienten eller till en anhörig, ambulansens 

information samt patientjournalen med till exempel läkemedelslistor. Informationen jämförs 

mot exklusionskriterierna och jag tolkar det som att den också används för att smalna av 

sökrymden för vad symptomen tyder på. För att bearbeta informationen skapar läkarna ett 

utrymme att tänka efter och gå igenom det de vet. Det kan ske på akutens läkarexpedition eller i 

röntgenavdelningens kontrollrum.  För ytterligare avstämning, och för en bekräftelse att man 

befinner sig på rätt spår, kontaktar läkaren neurologbakjouren. Bakjouren är en erfaren kollega 

med specialistutbildning som genom ett telefonsamtal där läkaren berättar om sina 

observationer och slutsatser kan agera bollblank och lyfta blicken och se andra orsaker. Den här 

informationen och avstämningen med bakjouren är förutsättningar som krävs för att läkaren ska 

kunna fatta grundliga beslut om patientens tillstånd.  

Att stämma av med bakjouren är en formaliserad del av strokekedjan och finns ibland med som 

en punkt på checklistorna i Rädda Hjärnan-kompendiet. Samtalets utformning följer dock inga 

regler, utan liknar de samtal om olika och specifika patienter med kollegor som läkarna för både 

under strokekedjan och generellt under arbetsdagen. I sådana här informella konsultationer kan 

den novisa läkaren enkelt ställa frågor till en mer erfaren kollega på ett sätt som inte 

förekommer under mer officiella konsultationer eller ronder (Pereley, 2006). Under 

fältstudierna pågick dylika informella konsultationer till exempel under lättsamma former på 

lunchen, som telefonsamtal till en kardiolog när en EKG-undersökning visat något avvikande.  

Enligt Pereleys studier används samtalen av läkaren för att bekräfta sin kunskap med hjälp av 

snabba svar, men också för att utbilda sig och skapa kamratskap. De informella konsultationerna 

anses viktiga som läkare avbryter ibland andra handlingar för att svara på ett samtal från en 

kollega (Pereley, 2006).  

Grundlighet uppnås också genom att genomförandet är säkert. Denna säkerhet upprätthålls 

genom rutiner för att se till att provtagningsmaterial, Rädda Hjärnan-kompendier och annat som 

behövs finns tillgängligt. Sådana rutiner kräver att systemet har en förmåga att planera och 

förutse att strokepatienter kan komma till sjukhuset och att det därför krävs en beredskap för 

strokekedjan även utan ett utlöst larm från SOS. En annan viktig aspekt av ett säkert 

genomförande kan vara patientens personnummer, eftersom det är nyckeln till rätt journal, 

vilken kan vara viktig för att ta ett grundligt beslut. Om patientens personnummer är okänt, och 

patienten inte kan tala om det, får beslutet grundas på annan information än den som finns 

tillgänglig i journalsystemet. Detta ställer högre krav på läkarens förmåga att skaffa information 

om patientens förflutna.  

Effektivitet och grundlighet skapas på flera sätt i strokekedjan. Ett sätt att skapa bättre 

förutsättningar för att balansen mellan dessa eftersträvansvärda men av varandra uteslutande 
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aspekter skulle kunna vara att ta dem i beaktning när en strokekedja planeras. I nästa avsnitt 

presenteras ett kontextscenario där denna insikt är grundläggande. 

KONTEXTSCENARIO 
Ett kontextscenario är ett verktyg inom målorienterad design som används för att forumlera ett 

framtida händelseförlopp. Scenariot är ett ”best-case”, när strokekedjan fungerar som den ska. 

Det kontextscenario som presenteras här utgår från personan Cecilias perspektiv och 

formulerar strokekedjan utifrån hennes arbetsuppgifter. Cecilias arbetsuppgifter är baserade på 

de observerade neurologjourerna på de olika sjukhusen.  

Effektivitet och grundlighet representeras på flera sätt i kontextscenariot. Ambulansen ringer 

direkt till neurologjouren så att Cecilia kan förbereda sig och ställa frågor om patientens 

tillstånd i ett tidigt skede och informationen behöver inte transporteras genom till exempel en 

akutsjuksköterska. Ambulansens journalanteckningar är en del av journalsystemet på sjukhuset, 

vilket gör att även bakjouren har möjlighet att bilda sig en tidig uppfattning om patientens 

tillstånd och ökar grundligheten. För att förbereda andra instanser i systemet (som 

röntgenavdelningen, avdelningssköterskan och neurokirurgen) används ett särskilt Rädda 

Hjärnan-larm som neurologjouren utlöser. Förflyttningar mellan platser är minimerade då 

undersökningen av patienten sker i röntgenrummet och ingen förflyttning mellan akuten och 

röntgenavdelningen krävs. Utrymme för neurologjouren att sammanfatta sina tankar och ta reda 

på mer information manifesteras av en arbetsplats i röntgenavdelningens kontrollrum. För att 

ytterligare förbereda bakjouren på situationen är Rädda Hjärnan-kompendiet digitaliserat så att 

undersökningsresultaten direkt hamnar i databasen så att bakjouren kan slänga ett öga på dem 

innan eller under tiden som neurologjouren ringer upp och diskuterar patienten. När 

röntgenbilderna ska granskas kommer röntgenläkaren till kontrollrummet så att Cecilia och 

neurologjouren kan ha en gemensam ansikte-mot-ansikte-kommunikation om vad som syns på 

dem vilket också är ett sätt att skapa ett grundligt beslutsunderlag. 

Kontextscenariot presenteras i form av en storyboard på följande sidor.  
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MÖJLIGHETER FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH GRUNDLIGHET I 

STROKEKEDJAN 
Baserat på den här studien finns ett antal aspekter som kan förändras för att bidra med större 

effektivitet och grundlighet på olika men lämpliga delar av strokekedjan. Att göra förändringar 

av strokekedjan får självklart till följd att systemet i stort också förändras, vilket är viktigt att 

vara medveten om.  Rekommendationerna kan delas in i de tre grupperna logistiska förslag, 

tekniska förslag och organisatoriska förslag.  

Logistiska förslag handlar om att förändra vilka platser olika handlingar utförs på. Alla de 

logisitska förslagen handlar om att öka effektiviteten i strokekedjan.  Antalet överlämningar kan 

minimeras genom att ambulansvårdarna kör patienten direkt till röntgenavdelningen där 

patienten sedan först undersöks av neurologjouren och sedan röntgas. Om trombolysbehandling 

efter detta är aktuellt kan den ges av en närvarande sköterska från strokeavdelningen, eller 

motsvarande avdelning. Att minimera antalet överlämningar innebär att tiden det tar att 

transportera patienten minskar. Det ökar också den direkta ansikte-mot-ansikte 

kommunikationen mellan kontrollooparna för undersökning, röntgenundersökning och 

behandling, vilken enligt Cocom-analysen är viktig för att förfarandet ska gå snabbt, det vill säga 

öka effektiviteten. En kommunikation ansikte-mot-ansikte gör bidrar också till att hela systemet 

har liknande mentala modeller över situationen (Hill och Nyce, 2010) vilket borde öka 

chanserna att systemet arbetar mot samma mål.  

Andra sätt att genom logistiska förändringar förbättra strokekedjan är att leverera så tidig och 

innehållsrik information om patientens status som möjligt och att ta ”hålrum” i strokekedjan i 

beaktande, till exempel under röntgenundersökningen. Dessa frister kan användas av 

neurologjouren för att på olika sätt sammanfatta och fördjupa sin kunskap om patienten vilket 

innebär en chans för ökat grundlighet. Till exempel genom att läsa patientjournalen eller, om det 

behövs, ringa och prata med en jour inom en annan profession för att få fler perspektiv. Detta är 

sätt på vilka kontrolltillståndet i systemet kan höjas och skapar utrymme för eftertanke och 

grundlighet så att rätt beslut kan fattas.  

De tekniska förslagen fokuserar på att med hjälp av artefakter förbättra strokekedjan. De 

främsta tekniska förslaget är att relevant information om patienten ska kunna spridas i hela 

systemet. Framförallt innebär detta en integration av ambulansens journalsystem med 

sjukhusets journalsystem, i dagsläget är det två från varandra skilda system. En sådan 

integration gör tidiga observationer tydliga och kan belysa hur symptom hos patienten 

förändrats under transporten. En integration av systemen innebär att till exempel läkaren som 

är neurologjour kommer att få tillgång till mycket mer information. En risk med detta är att 

systemet, och läkaren, drabbas av informationsöverbelastning (Hollnagel och Woods, 2005) och 

som en följd av informationsöversvämning tar fel beslut trots mer information. Därför måste en 

integration av systemen kombineras med att ambulanspersonalen har verktyg och resurser så 

att de kan förmedla sådan information som läkarna behöver för sina bedömningar. Ett 

kompletterande sätt att undvika informationsöverbelastning skulle kunna vara att använda sig 

av olika filter, så att relevant information mappas mot den som ska läsa den och därmed rikta 

viktig information mot behovet. Detta är ett angreppssätt som Höök (1996) framgångsrikt 

använder sig av för att skapa adaptiv hypermedia. 
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Utöver integration av ambulansens journalsystem så kan med fördel Rädda Hjärnan-kompendiet 

inkorporeras i de befintliga systemen, så att till exempel NIHSS-poäng blir tillgängliga för 

diskussion med till exempel bakjouren eller avdelningsläkaren. Dock är det viktigt att bibehålla 

de praktiska egenskaper som papperskompendiet innebär, exempelvis att de är enkla att skriva 

på, enkla att ta med sig eftersom strokekedjan utspelar sig på flera platser. I dagsläget är det lätt 

att associera till den högteknologiska men mobila teknik som smarta telefoner och läsplattor 

utgör. Det innebär att många fysiska egenskaper, som mobilitet, kan kombineras med andra, 

digitala, kvaliteter som att enkelt kunna dela information med andra. Att göra rätt information 

tillgänglig för rätt personer ger en större insikt i patientens tillstånd och ger systemet som 

helhet större chans att ha rätt lägesbild (Hollnagel och Woods, 2005). 

Ett annat tekniskt förslag, som även är logistiskt, är att sluta låsa läkare och sjuksköterskor till 

fasta telefoner när de behöver ringa till någon. Under strokekedjan har inga explicita fördelar 

med sådana identifierats. Det är bättre att skapa flexibilitet och göra det möjligt att utnyttja 

gångavståndet mellan avdelningar till att ringa ett samtal.  

En viktig aspekt av de tekniska förslagen är att direkt kommunikation verkar vara överlägsen 

indirekt dito för att förmedla sig mellan de olika processerna i strokekedjan. Vid utvecklandet av 

tekniska lösningar är det därför viktigt att ha detta i åtanke för att strokekedjan ska fungera på 

ett framgångsrikt sätt.  

Både de logisitska och tekniska förslagen täcks av kontextscenariot men eftersom detta utgår 

från neurologjourens perspektiv ger formen mycket litet utrymme till att hantera 

organisatoriska aspekter. För att kontextscenariot ska fungera presenteras här några förslag på 

organisatorisk nivå. En organisatorisk nivå definieras här som faktorer som påverkar de 

individer som agerar i strokekedjan.  

Att minimera förflyttningar av patienten och genomföra både undersökningar och behandling på 

röntgenavdelningen tar röntgenpersonalens och deras arbetsplats tid i större anspråk än om 

patienten enbart körs dit och röntgas. Därför är det viktigt att på en högre nivå i systemet 

förankra att det är en viktig prioritering. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

röntgenpersonalens behov så att inte deras arbetsplats barrikaderas av utomstående utan att de 

har inflytande över situationen. Att hitta ett utrymme för neurologjouren att vara vid medan 

röntgensköterskorna genomför datatomografin kan vara ett sätt att visa respekt för varandras 

arbetsuppgifter och inte gå i vägen för varandra. Larsson (2010) beskriver hur anestesiläkare får 

känslan av att kollegorna saknar insikt i deras arbetsuppgifter i situationer när de larmas på 

normalt sätt och när de först när de tagit sig till platsen för larmet får reda på att fallet är akut. 

Strokekedjan är en situation när aktörer med olika mål ska samsas i samma situation vilket 

ställer krav på deltagarna att respektera varandras uppgifter och inte bara se dem som resultat 

som kan levereras under vilka omständigheter som helst. 

Strokekedjan involverar flera olika professioner och inom dessa är vissa drag mer framträdande 

än andra. Läkarna tycker om att tänka efter och vara grundliga medan akutsjuksköterskorna och 

ambulansvårdarna är bra på att agera snabbt. Bakjouren är ett vist bollplank som med sin 

kunskap kan bekräfta eller alternativa perspektiv. Dessa egenskaper är inte nödvändigtvis 

representativa för varje individ som innehar den ena eller andra yrkesrollen, men de 

återkommer i flera sammanhang och verkar vara en del av en yrkesidentitet. Detta är aspekter 

av strokekedjan som kommer till uttryck i personat. En förändring som implementeras kan 
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antingen förstärka eller motverka de karaktärsdrag som är förknippade med olika roller, ett 

antagande är att en design blir mer framgångsrik om inte användaren upplever sig motarbetad 

av lösningen.  
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SLUTSATSER KRING METODVAL 
För att analysera materialet från fältarbetet användes, förutom etnografiska analysmetoder, 

metoder från sammansatta kognitiva system och målorienterad design. Cocom-analysen från 

sammansatta kognitiva system med kontrolloopar belyser helheten av systemet, processerna i 

hela strokekedjan snarare än individerna som deltar. Kontrollooparna visar komplexiteten i 

systemet och vilka beroenden som finns mellan de olika processerna. Analysmetoderna från 

målorienterad design är mer fokuserade kring vilka beteenden som finns i observationerna, och 

har även det uttalade syftet att tjäna som kommunikationshjälpmedel i ett designteam. Detta 

syfte är anledningen till att de målorienterad designmetoderna i hög grad använder sig av 

narrativa tekniker för att skapa empati även hos dem som inte genomfört fältstudier. Metoderna 

från designfältet är också mer inriktade mot att göra en förändring, en förbättring, vilket blir 

tydligt i kontextscenariot.  

Nemeth et al. (2011) argumenterar för att en triangulering av analysmetoder krävs om 

komplexa system ska studeras och förstås. I en studie om hur human factors-metoder kan 

användas för att synliggöra risker för patienter i öppenvården används metoder för att 

analysera human factors och misslyckanden (Nemeth et al., 2011). I den här studien 

kombinerades två analysmetoder för att kommunicera strokekedjan både som nutid och 

framtid, samt på flera nivåer av systemet. Både specifika individer, i det här fallet 

neurologjouren, och om systemet i sin helhet. I en tidigare studie där human factors-metoder 

och design-metoder har kombinerats har haft utgångspunkten att de olika områdena fokuserar 

på ”worst-case”-scenario respektive ”best-case”-scenario (Blomkvist et al. 2010). Att 

målorienterad design, precis som tjänstedesign som var fokus för den ovan nämnda studien, 

fokuserar på ”best-case”-scenarion var uppenbart, men de båda perspektiven erbjöd framförallt 

en kompletterande bredd i olika nivåer av organisationen och tiden.  

Personametoden har fått en del kritik både gällande metodologi och praktik(Chapman och 

Millham, 2006). Chapman och Millhamn menar att personas, trots att de ska bygga på empiriska 

data, aldrig kan falsifieras vilket är problematiskt ur ett vetenskapligt perspektiv då det leder till 

att en särskild persona aldrig kan sägas vara närmare eller längre ifrån de verkliga användarna. I 

den här studien har personametoden bidragit med individperspektiv som komplement till 

systemperspektivet från CSE. CSE och sammansatta kognitiva system har utvecklats som en 

reaktion mot fokuseringen på mänskliga felhandlingar inom human factors (Hollnagel och 

Woods, 2005). Systemsynen innebär ett helhetsfokus som är svårt att designa för eftersom det 

kan innehålla flera olika mänskliga aktörer, det vill säga användare, med olika mål inom 

systemets gränser. I relation till detta kan personas användas för att medvetandegöra att det är 

människor med olika meningar och mål som ska använda den design som utvecklas för att 

förändra och förbättra systemet. Personas som utvecklas efter de etnografiska fältstudier som 

Goodwin förespråkar (2009) kommer dock aldrig att vara baserade på empiriskt material i den 

mån empiri och induktion hänger samman. Då etnografi snarare handlar om abduktion (Kolko, 

2011). Det vill säga att slutsatser om sammanhang kan dras utan att det finns empiriska belägg 

för dem.  

Då CSE främst inriktar sig mot att beskriver hur existerande system ser ut är kontextscenarier 

ett användbart verktyg för att kunna beskriva framtiden. Eftersom kontextscenarier är nära 

kopplade till utvecklade personas är det dock svårt att bevara den kunskap som en analys av 

hela system ger. Scenariernas dramaturgiska styrka med en huvudkaraktär som driver 
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handlingen framåt blir deras svaghet ur ett systemperspektiv eftersom det är svårt att lyfta fram 

aspekter som inte existerar i den konkreta händelsekedjan som personorna rör sig i, utan till 

exempel på en organisatorisk nivå. Samtidigt finns ett behov av metoder för att beskriva 

potentiella framtider, om systemet medvetet ska förändras.  

Fördelarna med den här kombinationen av analysmetoder är således bredden på resultaten: de 

berör både nutid och framtid samt individ och system. Basen av etnografiska studier, på vilken 

båda ramverkens analysmetoder vilar, ger en insikt i och empati för användarnas situation. 

Systemsynen ger ett helikopterperspektiv som är användbart för att upptäcka delar av systemet 

som behöver stärkas, vilket är intressant både ur ett risk- och säkerhetsperspektiv och ur ett 

produktutvecklingsperspektiv. Detta gör att kombinationen av metoder kan vara användbar när 

ny design (i vid bemärkelse) ska utvecklas för komplexa domäner eller situationer. I praktiken 

innebär kombinationen en utmaning i att skifta fokus mellan systemisk holism och 

individbaserad detaljnivå, vilket sammanfattningsvis även är styrkan.  
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SLUTSATSER 
Den här studien undersöker hur strokekedjan går till, från det att patienten får 

ambulanstransport tills att hen blir inlagd på en vårdavdelning på sjukhuset. Det här 

angreppssättet skiljer studien från mycket tidigare forskning. I det här avsnittet sammanfattas 

resultaten i relation till de frågor som ställdes i början och förslag på hur det vore intressant att 

gå vidare med framtida forskning ges.  

Hur kan strokekedjan beskrivas som ett system? 

Målet för strokekedjan är att ta reda på om patienten kan få trombolysbehandling och om så är 

fallet ge denna behandling så snabbt som möjligt. Efter fältstudier på fyra olika sjukhus 

konstaterades att strokekedjans organisering skiljer sig åt på olika platser. Att analysera 

materialet ur ett kognitivt system-perspektiv visade att strokekedjan trots detta kan delas upp i 

processerna Symptom, Undersökning, Röntgenundersökning och Behandling som återfinns på alla 

sjukhus. För att kedjan ska fungera krävs att de olika processerna uppdaterar varandra. Detta är 

mest framgångsrikt om det sker med direkt kommunikation.  

Vad är målen med strokekedjan och hur uppnås de målen?  

Det övergripande målet med strokekedjan är att ta reda på om patienten kan få 

trombolysbehandling och om så är fallet, att ge den behandlingen inom fyra och en halv timme 

efter patientens insjuknande. För att uppnå detta mål används flera medel. Det viktigaste är 

datatomografin som används för att utesluta hjärnblödning. Andra resurser är 

exklusionskriterier och NIHSS i Rädda Hjärnan-kompendiet och med den kompetens som läkare 

och sjuksköterskor genomför nervstatusundersökning och olika provtagningar samt tolkning av 

resultaten efter dessa.  

Hur kan strokekedjan beskrivas ur ett designperspektiv?  

I den här studien har en Cocom-analys med ett systemperspektiv kompletterats med 

analysmetoder från målorienterad design vilket har gett både en helhetssyn på systemet i nutid 

och en personlig utgångspunkt genom en persona och en vision av framtiden genom ett 

kontextscenario. Beteendevariablerna visar att neurologjouren är en viktig aktör i strokekedjan. 

Det är neurologjouren som är den som tar beslut om patientens behandling och som är den 

person som följer patienten under den största delen av händelseförloppet. I kontextscenariot 

beskrivs en framtidsvision för hur neurologjourens roll i strokekedjan fungerar. 

Vilka aspekter är extra kritiska för att strokekedjan ska fungera snabbt och säkert?  

För att kunna ta rätt beslut om behandling krävs att systemet håller balansen mellan effektivitet 

och grundlighet (ETTO-principen, Hollnagel, 2009).  Effektivitet skapas genom att de olika 

processerna, och individerna, informerar framåt i kedjan hela tiden. Detta skapar en beredskap 

hos nästa process vilket gör att händelseförloppet går snabbare. En annan strategi för 

effektivitet är att minimera antalet gånger patienten måste förflyttas mellan olika avdelningar. 

Alla sätt som gör strokekedjan effektiv ger större utrymme för grundlighet. För att grundlighet 

ska existera måste kontrolltillståndet i systemet vara på en hög nivå. Andra förutsättningar för 

grundliga beslut är att läkaren har tillgång till relevant information om patienten och har 

möjlighet att stämma av med bakjouren.  

Olika aktörer i strokekedjan har olika benägenhet att föredra att vara effektiva eller grundliga. 

Akutsjuksköterskorna uppskattar oförutsägbarheten i arbetet på akutmottagningen medan 

läkarna som är neurologjourer hellre vill följa en patient och gå till botten med en sak i taget.  
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Är strokekedjan likadan på alla sjukhus? 

Nej. De olika sjukhusen skiljer sig åt på flera punkter. Detta gäller till exempel på vilka platser 

olika händelser sker och vem som gör vad. Rädda Hjärnan-kompendiet är utformat på olika sätt 

på de olika sjukhusen och vilken funktion kompendiet har varierar från att användas hela tiden 

till i princip inte alls.  

På vilka sätt kompletterar de teoretiska ramverken varandra?  

Sammansatta kognitiva system ger ett helhetsfokus där hela strokekedjan står i centrum vilket 

gör att problematiska delar av systemet har kunnat identifierats. Målorienterad design har gett 

analysen ett individ-fokus och ett framtidsscenario. Synsätten kompletterar varandra 

tidsmässigt då de tillsammans formulerar både nutid och framtid, samt på abstraktionsnivå då 

de täcker in både system och individ. 

FRAMTIDA FORSKNING 
Förslag för förändringar för en strokekedja som är både effektiv och grundlig kan delas upp i tre 

kategorier: (1) logistiska som minimerar antalet överlämningar, ger så tidig information i 

systemets delar som möjligt, (2) tekniska som sprider relevant information i hela systemet, 

integrerar system i varandra, till exempel ambulansens journalsystem och NIHSS och göra 

individer mer mobila, (3) organisatoriska som innebär en bibehållen insikt att olika professioner 

fungerar på olika sätt. Eftersom skillnaderna mellan olika sjukhus är stora är det av vikt att ta i 

beaktande vilka förändringar som gynnar det sjukhus som vill implementera förändringar mest. 

För att gå vidare utveckla de olika förslagen som tjänster eller artefakter kan de vidare stegen i 

designprocessen för målorienterad design användas 

En intressant metodologisk fortsättning på detta arbete vore att mer utförligt utforska 

beröringspunkterna mellan human factors och design. Både i avseende att utveckla 

interaktioner, tjänster och artefakter för komplexa miljöer men framförallt för att utveckla 

metoder för dessa ändamål. Framförallt vore det intressant om kombinationen av metoder och 

de lärdomar som kan dras från detta arbete är tillämpbara i andra akuta vårdkedjor, eller akuta 

händelsekedjor i andra domäner när snabba och genomtänkta beslut är viktiga, till exempel 

inom olika typer av trafikledning eller i finansvärlden. 

För att fördjupa kunskaperna om hur strokekedjan vore ett resillienceperspektiv (Hollnagel et 

al. 2011) intressant, särskilt med tanke på hur den hanteras beroende på yttre omständigheter 

på sjukhuset. Exempelvis om flera strokepatienter kommer in samtidigt eller andra situationer 

som innebär att många högprioriterade händelser sker vid samma tillfälle. En annan 

infallsvinkel som är viktig för att förankra strokekedjan i läkarna och sjuksköterskornas 

arbetsdag är att undersöka hur det är att komma tillbaka till nya och övergivna arbetsuppgifter 

efter att en strokekedja är slutförd. 

Sammanfattningsvis kan strokekedjan både äta kakan och ha den kvar. Men det krävs att kakan 

smulas sönder och att varje smula äts vid rätt tillfälle.   
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