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Sammanfattning 

Landstinget i Östergötland har problem med ständigt växande informationsmängder i 

patienters journaler. Anledningen till att detta är ett problem är att journalen blir svår att 

överblicka vilket gör det svårt för exempelvis läkare och sjuksköterskor att snabbt hitta 

relevant information och skaffa sig en uppfattning om patientens sjukdomshistoria vid 

exempelvis patientmottagning. Informationsöverflödet gör patientjournalen ostrukturerad 

och därmed svår att söka i. Det tar lång tid att hitta specifika data som eftersöks vilket kan 

leda till frustration och irritation i den redan tidsmässigt pressade arbetsdagen. Enligt 

tidigare studie är dubbeldokumentation i patientjournalen en stor bidragande faktor till 

detta problem. Syftet med denna studie är att undersöka varför problemet uppstår, dvs. 

orsaken till dubbeldokumentation.  

Både observation och intervju har använts som datainsamlingsmetod. Data har sedan 

analyserats med tematisk analys.  

Studien resulterade i sex olika teman; The Efficiency-Thoroughness Trade-Off Principle 

(ETTO), Strategier, Uppdatering och Bekräftelse, Dubbeldokumentation, Störningar, 

Artefakter.  
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Introduktion 

År 2010 gjordes en journalgranskning inom landstinget i Östergötland på grund av att 

mängden information i patientjournaler hela tiden växer. Detta är ett problem eftersom att 

det påverkar patientjournalens överblickbarhet och sökbarhet negativt. Konsekvensen detta 

får är att läkare och sjuksköterskor som läser patientjournalen får svårare att snabbt 

överblicka och bilda sig en uppfattning om patientens tillstånd och sjukdomshistoria. 

Orsaken till detta är bland annat överdokumentation och dubbeldokumentation inom 

samma yrkesgrupp och mellan yrkesgrupper. Med andra ord är problemet att onödigt 

mycket och ibland irrelevant information dokumenteras, samt att samma information 

dokumenteras flera gånger i patientjournalen på olika ställen (Carlsén, 2010). Det verkar 

även finnas en osäkerhet i vilken information som ska dokumenteras samt var en viss 

information ska dokumenteras, då den ofta dokumenteras under fel sökord. Konsekvensen 

detta får är att det blir svårt att diskriminera mellan viktig information och mindre viktig 

information i patientjournalen eftersom att mycket irrelevant information finns 

dokumenterad. Anteckningar som exempelvis ”pat har fått saft” eller ”pat har fått 

renbäddat” stjälper mer än vad det hjälper.  

Rapporten från den tidigare studien visar att dubbeldokumentation förekom i 119 av 200 

granskade journaler (Carlsén, 2010). Den visar även mer eller mindre var 

dubbeldokumentation och överdokumentation förekommer och i vilka situationer det kan 

uppstå. Dock går rapporten inte in på djupet i frågan om varför problemet uppstår vilket 

bland annat kan förklaras av studiens metod som endast utgjordes av granskning av 

journaler utefter en granskningsmall. Granskningsmallen bestod av 7 frågor med ”ja” och 

”nej” som i-bockningsbara svarsalternativ. Frågor var exempelvis ”Förekommer information i 

journalen som inte ”klassas” som journalhandling, ex ”ta med förband, beställt taxi, sovit 

gott”?”. Bockades ”ja” i skulle granskaren även ange exempelvis vad samt under vilket 

sökord det noterats 
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Syftesspecifikation 

Studien syftar till att undersöka hur vårddokumentationen går till i ett elektroniskt 

journalsystem på ett visst sjukhus och därmed belysa orsaker till det existerande fenomenet 

dubbeldokumentation. Med andra ord anledningen till att dubbeldokumentation 

förekommer i patientjournalen.  

Genom att kartlägga möjliga orsaker till dubbeldokumentation kan möjliga åtgärdsförslag 

utarbetas med förhoppningen att förebygga problemet och framför allt orsaken till 

problemet.  

Frågeställningar 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

 Hur går dokumentationen i patientjournalen till? 

 Vilka skillnader finns inom olika yrkeskategorier? 

 Vad är möjliga orsaker till dubbeldokumentation i patientjournalen? 
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Teoretisk bakgrund 

Vad är ett kognitivt system? 

För att förstå vad ett sammansatt kognitivt system är behöver man först veta vad ett 

kognitivt system är.  

De flesta levande organismer är kognitiva system samt vissa typer av maskiner och 

artefakter. Organisationer kan även de ses som kognitiva system, inte som en 

sammansättning av flera mindre delar, utan som ett kognitivt system i sig självt.  

Ett kognitivt system är till exempel en människa som upplever sin omvärld genom olika 

sensoriska percept vilka erhålls genom våra fem sinnen. Den information som inhämtas från 

omvärlden tolkas och bildar vår förståelse av omvärlden som den är just nu, sedan agerar vi 

utifrån den förståelsen. Människan uppfattar alltså världen genom sina sinnen. Människans 

sinnen kan med andra ord liknas vid ett antal sensorer som samspelar och påverkar 

varandra. All input som erhålls från dessa sensorer, dvs. sinnen, tolkas precis hela tiden av 

hjärnan. Dessa tolkningar kan ses som manipulation av symboler och information vilken 

tillsammans sedan bildar vår subjektiva uppfattning om världen runt om kring. Detta är 

processer som är utanför människans sfär av uppfattning, dvs. det sker automatiskt och 

omedvetet. Precis som att någon som läser denna text tolkar texten och dess betydelse, 

tolkar människans hjärna även alla andra sinnesintryck simultant även fast att det kanske 

inte är objekt för människans perception.  

Uppfattningen av vad ett kognitivt system är har förändrats med åren, under tidigt 80-tal 

definierades ett kognitivt system på följande sätt: 

Ett kognitivt system: 

 Är målinriktat och med symbolmanipulation som grund. 

 Är anpassningsbart och besitter möjligheten att se ett problem från mer än ett 

perspektiv. 

 Nyttjar kunskap om sig själv och sin omgivning i syfte att planera och ändra sitt 

beteende baserat på den kunskapen.  
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Nu för tiden läggs inte alls samma vikt på att definiera ett ensamt kognitivt system med 

kognitiva funktioner och processer. Istället ligger fokus på att definiera vad ett sammansatt 

kognitivt system åstadkommer och varför det åstadkoms, till skillnad från att gräva ner sig i 

hur det åstadkoms. (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive 

Systems Engineering, 2005). 

Vad är ett Sammansatt Kognitivt System? 

Ett sammansatt kognitivt system (SKS) är flera mindre separata kognitiva system som 

tillsammans samarbetar mot ett gemensamt mål och bildar ett större sammansatt kognitivt 

system. Ett SKS definieras inte utifrån sin struktur och delar det består av, utan av sin 

funktion och helhet som ett enda system. Det övergripande syftet med ett sammansatt 

kognitivt system utgörs ofta av samma syfte som de mänskliga delarna av samma SKS har 

(Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive Systems Engineering, 

2005). Ett exempel på ett stort sammansatt kognitivt system är ett sjukhus. Där är det 

övergripande syftet att hjälpa människor och se efter människors hälsa, dvs. precis samma 

syfte som exempelvis alla sjuksköterskor och läkare, den mänskliga delen av det 

sammansatta kognitiva systemet har. (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, 

Foundations of Cognitive Systems Engineering, 2005) 

Ett SKS består av människor och de artefakter som människorna använder för att förstärka 

sina kognitiva funktioner. Ett exempel på ett SKS skulle kunna vara två människor eller en 

människa plus en artefakt. Istället för att fokusera på interaktionen mellan människor och 

artefakter som skilda delar appliceras istället ett helhetsperspektiv, där tanken är att se det 

som ett enda system där minst ett av de två separata systemen är ett kognitivt system. 

(Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive Systems Engineering, 

2005) 

Målet med ett SKS-perspektivet är att kunna kontrollera miljöer med varierande hög 

komplexitet och lyckas bibehålla kontroll inom dessa. För fortsättningen av denna uppsats är 

det därför av vikt att begreppet kontroll inom SKS definieras. Hollnagel och Woods (2005) 

definierar kontroll inom ett SKS på följande sätt:  

”For the purposes of CSE, control can be defined as the ability to direct and manage the 

development of events, and especially to compensate for disturbances and disruptions in a 
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timely and effective manner. This means the ability to prevent unexpected conditions from 

occurring, as well as effectively to recover from them should they occur.” 

(Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive Systems Engineering, 

2005, p. 136) 

Det finns ett antal villkor som karaktäriserar hur väl ett SKS uppträder och fungerar. För att 

lyckas bibehålla kontroll krävs det kunskap och information om dessa villkor; dvs. vad som 

får ett SKS att förlora kontrollen och vad som får ett SKS att bibehålla eller återfå kontroll. 

Hollnagel och Woods (2005) har definierat följande villkor för vad som får ett SKS att förlora 

respektive bibehålla/återfå kontroll: tidsbrist, kunskapsbrist, kompetensbrist och resursbrist. 

Dessa fyra villkor specificeras närmare på följande sätt:  

Orsaker till förlorad kontroll: 

 Akut tidspress. 

 Oförutsedda händelser. 

 Otillräcklig kunskap: 

o Om vad som hänt. 

o Om vad som händer. 

o Om vad som kommer hända. 

 Otillräcklig kunskap om vad som ska göras. 

 Resursbrist. 

Hollnagel och Woods (2005) specificerar även villkor för att återfå och bibehålla kontroll. 

Villkor för att bibehålla/återfå kontroll: 

 Tillräckligt med tid. 

 Att kunna förutsäga framtida händelser. 

 Kunskap om vad som hänt. 

 Kunskap om vad som händer. 

 Begränsad uppgiftsbelastning. 

 Tydliga tillvägagångssätt. 

 Förmåga att planera och utvärdera. 
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(Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive Systems Engineering, 

2005)  

Contextual Control Model 

För att beskriva och illustrera hur kontroll hanteras I ett SKS och av ett SKS används en 

kontextuell kontrollmodell vid namn Contextual Control Model (COCOM). Modellen bygger 

på att en handling bestäms av kontexten och av kompetensen hos ett SKS. COCOM är 

utvecklad för att vara applicerbar på de flesta SKS oavsett omfattning från individ till hel 

organisation. COCOM vilar på tre grundläggande beståndsdelar vilka är kontroll, kompetens 

och konstruktioner (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive 

Systems Engineering, 2005).  

 

Figur1. COCOM (översatt text) (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of 

Cognitive Systems Engineering, 2005) 

Modellen beskriver hur handlingar beror på den nuvarande förståelsen (konstruktioner), 

vilka i sin tur beror på återkopplingen och informationen (händelser) som mottagits av 

systemet. Händelser/återkoppling beror sedan i sin tur på vilken handling som utfördes 

vilket därmed sluter cirkeln.  
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Kontroll  

Med kontroll i COCOM menas hur väl och med vilken ordning ett system utnyttjar och 

använder sin kompetens. I COCOM bryts kontroll ner i fyra olika kontrollnivåer vilka beskrivs 

senare i denna sektion. 

Kompetens 

Med kompetens menas det antal tillgängliga handlingar ett SKS kan tillämpa på en situation 

av en viss typ för att nå ställda krav och behov.  

Konstruktioner 

Konstruktioner är de beskrivningar av en situation som används för att välja handling/åtgärd 

och utvärdera olika händelser. 

Kontrollnivåer i COCOM 

Inom COCOM tillämpas fyra olika kontrollnivåer för att beskriva regelbundenhet och 

organisation i ett SKS. Kontrollnivåerna som listas nedan går från full kontroll till obefintlig 

kontroll.  

 Strategisk kontrollnivå 

o Hög tillförlitlighet 

o Välorganiserad prestationsförmåga 

o Bra planering 

 Taktisk kontrollnivå 

o Bra tillförlitlighet 

o Välorganiserad prestationsförmåga 

o Begränsad planering 

 Opportunistisk kontrollnivå 

o Begränsad tillförlitlighet 

o  Sämre organiserad prestationsförmåga 

o Begränsad planering 

 Oordnad kontrollnivå 

o Låg eller obefintlig tillförlitlighet 

o Oorganiserad prestationsförmåga 

o Ingen planering 
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The Efficiency-Thoroughness Trade-Off Principle (ETTO) 

I ett SKS finns det alltid höga krav på den mänskliga operatörens prestation både när det 

gäller effektivitet och noggrannhet. Dessa krav, vilka ofta strider mot varandra, måste 

uppfyllas för att allting i det sammansatta kognitiva systemet ska fungera så optimalt som 

möjligt. Människan som operatör är generellt väldigt duktig på att möta dessa krav för att 

matcha aktuella villkor och gör detta genom att göra en avvägning mellan effektivitet och 

noggrannhet enligt vad Hollnagel (2002) kallar The Efficiency-Thorougness Trade-Off 

Principle - ETTO-principen. För att klara av detta är operatören så noggrann som han/hon 

tror är nödvändigt, dvs. att spendera onödigt lång tid på ett visst moment undviks. Denna 

noggranna avvägning underlättas om omgivningen i arbetet är regelbunden och stabil och 

försvåras givetvis i motsatta förhållanden. Människan tillämpar denna princip genom att lära 

sig att urskilja vilka moment i en process som är mindre viktiga och kan därmed undvika att 

lägga allt för mycket tid och energi på dessa moment. Fördelarna med att tillämpa denna 

princip är tydliga och avlöning i form av effektivitet visar sig fort då en operatör inte behöver 

kontrollera varje delmoment i en process. Istället kan fokus läggas på de delmoment av 

processen som är kännetecknas av större variabilitet (där med större betydelse för 

processen) än andra delmoment. Genom att tillämpa denna princip hjälper operatören sig 

själv att undvika nödig ansträngning vilket i sin tur hjälper hela det sammansatta kognitiva 

systemet i sin helhet. Detta skapar vad Hollnagel (2002) kallar ett ”functional entanglement” 

– en funktionell sammanflätning, vilken är vital för att inse varför olyckor i det sammansatta 

kognitiva systemet uppstår.  

ETTO-principen handlar alltså om operatörens individuella prestanda i det sammansatta 

kognitiva systemet. Hollnagel (2002) menar att genvägarna som operatören tar i sitt 

utförande av sin uppgift är en reflektion av regelbundenheten i arbetet och arbetets 

omgivning eftersom att en operatörs normala prestanda inte är den prestanda som 

föreskrivs av regler och krav. Den normala prestandan är istället operatörens tolkning av 

regler och krav och därför kan orsaken till fel inte finnas i normal prestanda och normala 

handlingar då de per definition inte är felaktiga från början. Tillämpandet av ETTO-principen, 

dvs. operatörens flexibilitet och anpassningsbarhet kan vara anledningen till att saker och 

ting faktiskt fungerar så bra och effektivt som det gör samtidigt som det även kan vara 
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anledningen till att olyckor inträffar, dock påpekar Hollnagel (2002) att det aldrig är orsaken 

till att olyckor inträffar.    

Distribuerad- och Situerad Kognition samt Kognitiva Artefakter 

När människor arbetar eller utför en viss uppgift så används ofta verktyg av olika slag. 

Verktygen är till för att hjälpa människan att utföra sin för tillfället aktuella uppgift på ett 

eller annat sätt. Precis som att verktyg används så struktureras även den aktuella arbetsytan 

upp för att underlätta arbetet. Många operatörer med stor erfarenhet organiserar sin 

omgivning för att optimera sin effektivitet och sitt utförande både medvetet och omedvetet 

och underlättar på så sätt många kognitiva processer som är involverade i utförandet av 

uppgiften. Det som då händer är att operatören i fråga avlastar sitt eget sinne från vissa 

kognitiva processer och istället distribuerar dessa ut i omgivningen och kan på så sätt hela 

tiden ge sig själv ledtrådar om vad som ska ske härnäst och hur det ska utföras. Genom att 

använda sig av sin omgivning på detta sätt begränsar operatören chanserna för att 

tillvägagångssättet ska bli ineffektivt och för att något ska bli fel och utföras på fel sätt eller i 

fel ordning (Kirsh, 1995). Kirsh (1995) menar att sättet vi organiserar vår omgivning på är en 

integrerad del i vårt tankesätt vilket både guidar och begränsar oss i vårt beteende. 

Människan använder kognitiva artefakter som ett hjälpmedel för att förstärka eller förlänga 

sin egen kognitiva förmåga. Ta exempelvis det mänskliga arbetsminnet; det är ett mycket 

begränsat minne som endast kan minnas ett begränsat antal saker en kort tid. Vi kan 

expandera detta minne genom att exempelvis använda oss av en penna och ett papper. En 

viktig distinktion som bör göras här är att det är funktionen av arbetsminnet som 

expanderas, inte själva arbetsminnet; våra kognitiva förmågor förändras alltså inte (Norman, 

1993). Vi gör detta genom att använda pappret och pennan för att skriva ner det vi behöver 

komma ihåg, pennan och pappret är alltså en kognitiv artefakt vilken möjliggör en förändring 

av den ursprungliga uppgiften. Uppgiften förändras från att belasta arbetsminnet till att 

istället skrivas ner på en lapp för att på så sätt kunna återkalla informationen när den behövs 

igen; funktionen blir densamma, men den ursprungliga uppgiften har förändrats.  
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Norman (1993) menar att det finns två olika perspektiv på kognitiva artefakter: 

 Det personliga perspektivet: Påverkan artefakten har för den enskilde individen. 

Artefakten förbättrar alltså inte den mänskliga kognitionen, utan förändrar den 

ursprungliga uppgiften i fråga. 

 Systemperspektivet: Hur artefakten + individen tillsammans kan ses som ett system 

med kognitiva förmågor vilka skiljer sig från den enskilde individens kognitiva 

förmågor. Systemet hur ett helhetsperspektiv har alltså starkare kognitiva förmågor 

än individen enskilt.  

Clark och Chalmers (1998) berättar i sin artikel The Extended Mind om ett tydligt exempel på 

distribuerad kognition. Exemplet handlar om Inga och Otto som båda vill gå på en utställning 

på ett museum. Skillnaden mellan Inga och Otto är att Inga har ett normalt minne och Otto 

har Alzheimers sjukdom. Inga minns att museet ligger på den 53:e gatan och går dit för att 

titta på utställningen. Otto har på grund av sin sjukdom ingen möjlighet att minnas med sitt 

biologiska minne var museet ligger, vilket får honom att konsultera sitt anteckningsblock han 

alltid har med sig. I anteckningsblocket skriver Otto dagligen ner saker han behöver lära sig 

eller komma ihåg, och här i hittar han informationen att museet ligger på 53:e gatan vilket 

gör att han kan hitta dit och gå på utställningen. Anteckningsblocket har alltså samma 

funktion för Otto som minnet har för Inga, det är bara sättet de hämtar informationen på 

som skiljer sig. Clark och Chalmers (1998) menar Inga trodde att museet låg på 53:e gatan 

innan hon konsulterade sitt minne för att bekräfta att det är där museet ligger, eftersom att 

informationen fanns i minnet innan den hämtades. Detta menar Clark och Chalmers även 

pekar på att det går att säga att också Otto trodde att museet låg på 53:e gatan redan innan 

han valde att konsultera sitt anteckningsblock (minne) eftersom att informationen finns 

lagrad i anteckningsblocket precis som att informationen fanns lagrad i Ingas minne. Den 

enda skillnaden är att Ingas minne är internt och Ottos minne är externt (Clark & Chalmers, 

1998).   
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Vårdförloppet 

Sjukvården delas in i primär- och specialistvård och öppen/slutenvård. Primärvården är en 

del av öppenvården. Inom öppenvård får man åka hem direkt efter konsultation och inom 

slutenvård kan man bli inlagd på sjukhus dvs. att man får stanna kvar på sjukhuset över 

natten om det inte är ett återbesök i form av en snabb efterkontroll. (Freilich, 2013) 

Patientens väg genom vården börjar med kontakt av öppenvård eller akutmottagning 

beroende på vad hälsoproblemet eller skadan är och av vilken grad. Har man en skada eller 

ett hälsoproblem som inte är akut och livshotande ska man i första hand kontakta sin 

vårdcentral eller liknande för att få konsultation och hjälp. Är vårdcentralen stängd, 

exempelvis under nattid eller helger finns det jourmottagningar som kan kontaktas till dess 

att vårdcentral öppnar igen. De yrkesgrupper som finns inom öppenvården är främst 

allmänläkare, vårdadministratörer, distriktsköterskor, undersköterskor, barnmorskor och 

sjukgymnaster men på vissa vårdcentraler finns även dietister, psykologer, kuratorer och 

arbetsterapeuter (Ibid.). 

Är det frågan om ett hälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser om man inte får vård 

så fort som möjligt är det i första hand en akutmottagning patienten ska vända sig till. Detta 

är även en väg in i slutenvården men en patient kan även få en remiss från öppenvården och 

därmed hänvisas till en specialist för att få en specialistbedömning. På en akutmottagning 

möts patienten oftast av läkare under utbildning, dvs. ST-läkare eller AT-läkare, men även 

specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor jobbar här (Ibid.). 

Specialistvård finns på länssjukhus eller regionssjukhus. Specialistläkare inom specialistvård 

jobbar oftast inte på akuten, utan på specialistavdelning och kallas istället till akuten vid 

behov. För att bli specialistläkare krävs det att man fått sin läkarlegitimation och därefter gör 

en fem år lång specialisttjänstgöring. De vanligaste specialistinriktningarna är internmedicin, 

kirurgi, ortopedi och psykiatri (Ibid.). 
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Metod 

En kvalitativ och etnografisk metod för datainsamling i form av en kombination av icke 

deltagande observation och intervju har använts under studien (Howitt, 2010). I ett fall har 

även enbart intervju använts då intervjudeltagaren sedan tidigare hade insikt i ämnet och 

bland annat gjort en granskning av journaler och dess data (vars referens bland annat 

återfinns i introduktionen och i referenslistan) på uppdrag av Landstinget i Östergötland. 

Urval 

På grund av studiens relativt begränsade utrymme tidsmässigt och vårdpersonals 

tidspressade schema har observationsdeltagare valts utifrån ett bekvämlighetsurval 

bestående av dels kontakter inom primär- och specialistvård från Cambio Healthcare 

Systems sida och dels bestående av tips från en kontakt på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Alla deltagare har kontaktats via mail där studien i fråga och hela upplägget för en 

observation presenterats. Alla deltagare informerades även om saker som var viktiga att 

tänka på dvs.  hur observationen önskades gå till för bästa möjliga resultat och minsta 

möjliga påverkan. De yrkesgrupper som observerats under studien har varit sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Då en sjuksköterska observerats på avdelning 

har även en undersköterska varit närvarande och ibland inkluderats i observationen. 

Sjuksköterskor som intervjuats eller observerats har jobbat inom specialistvård, läkare har 

observerats inom både primär- och specialistvård och läkarsekreterare har observerats inom 

primärvård.  

Etik 

De förberedelser som utförts inför datainsamling med observation som metod har varit 

försiktighethetsåtgärder i from av att deltagaren informerats att det inte är de som person 

och anställd som blir granskad utan att det är journalhanteringssystemet Cambio Cosmic och 

orsaken till dubbeldokumentation inom detta som är i fokus för studien. Detta för att 

minimera påverkan som observatör och förebygga att deltagare blir obekväma i sin yrkesroll 

under observationen och därmed eventuellt frångår sitt naturliga beteende/mönster i sitt 

arbete (Howitt, 2010).  
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Försiktighetsåtgärder har även iakttagits vad gäller forskningsetiska aspekter angående 

patienters sekretess och valfrihet att delta i en studie av denna typ. Bara för att vårdgivaren 

har gått med på att ingå i en studie betyder givetvis inte det att vårdgivarens patienter 

automatiskt har godkänt att vara objekt för en studie av denna typ och därmed eventuellt 

åskådliggöra känsliga journaluppgifter i samband med konsultation. Patienter här därför 

tillfrågats om ett godkännande av läkaren eller sjuksköterskan, innan besöket påbörjats. 

Observationen faller alltså in under vad Howitt(2010) kallar öppen observation (overt 

observation) eftersom att alla deltagare i studien är fullt medvetna om att de blir 

observerade.  

Observation 

För att smälta in i miljön på bästa sätt och minimera påverkan på omgivningen så mycket 

som möjligt har kläder, enhetliga med den yrkesroll inom vården som för tillfället studerats, 

lånats och burits under observation. Med omgivning menas både patienter kollegor och 

annan vårdpersonal som befunnit sig i närheten av- eller på ett eller annat sätt interagerat 

med den för tillfället observerade deltagaren i studien. 

Fältanteckningar har gjorts under alla observationer simultant med observationen och under 

hela observationen. Anteckningar har diskret skrivits ner med bläckpenna i ett kollegieblock 

av storlek A4. Såväl intressanta saker för studien och dess frågeställning som kontextuella 

och relativt ointressanta saker har antecknats. Detta för att observationsdeltagare inte ska 

reagera på att en viss information skrivs ner då det kan höras och framförallt synas när 

observatören antecknar. Även frågor har antecknats vart efter det dykt upp oklarheter eller 

om det varit något som hänt som varit oklart vilket observatören inte förstått genom endast 

observation. I alla fall av observationer oavsett om det varit under mottagning, på avdelning 

eller kontor har antecknade frågor ställts då det för situationen varit passande, exempelvis 

vid mottagning har frågor ställts mellan besök av patienter för att inte heller här påverka och 

därmed störa den naturliga interaktionen exempelvis läkare och patient emellan.  

Efter avslutad observation har fältanteckningarna renskrivits så fort som möjligt och därmed 

även digitaliserats.  
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Noggrannhet har iakttagits vid antecknande av fältanteckningar och renskrivande av dessa 

då det åligger observatören att hålla dessa fria från tolkning. En fältanteckning ska endast 

vara en objektiv beskrivning av vad som händer i den observerade miljön (Howitt, 2010).  

Tematisk Analys  

För att analysera insamlad observationsdata har datadriven tematisk analys använts.  

Tematisk analys är ett sätt att analysera kvalitativ data och summera innehållet i denna. 

Detta görs genom att identifiera teman i data vilka är baserade på koder som skapats utifrån 

datamaterialet. Det är en analys vilken fokuserar på vad som sägs och görs istället för hur 

det sägs och görs (Howitt, 2010). De huvudsakliga momenten i tematisk analys är 

fältanteckningar och renskrivandet av dessa, analytisk ansträngning och identifikation av 

teman (Howitt, 2010).  

Fältanteckningar 

Det är av stor vikt att fältanteckningar renskrivs så fort som möjligt efter att dessa 

antecknats under observation eftersom att det annars är lätt att exempelvis glömma kontext 

för anteckningar och vad man menar med vissa anteckningar. Det är ett sätt att förhindra att 

ens egna anteckningar, som ofta inte är så detaljerade, blir svåra att förstå och ibland rent av 

obegripliga. Även om anteckningarna inte är detaljerade så innehåller de mycket information 

tack vare kontext för aktuell situation vilken ofta dyker upp som en kompletterande 

beskrivande bild i huvudet när anteckningarna renskrivs tätt inpå observationen.  

Analytisk Insats 

För att analysen ska bli av hög kvalitet är det essentiellt att den som analyserar är välbekant 

med de data som analysen bygger på (Howitt, 2010). Av denna anledning är det en fördel att 

observationen och renskrivningen av anteckningar från observationen dvs. data, utförs av 

samma person som även ska utföra analysen. På detta sätt får man automatiskt en god 

kännedom av datamaterialet. Det är även av denna anledning det är viktigt lägga ner en 

ansenlig mängd energi på att läsa igenom renskriven data flera gånger (Howitt, 2010).  

Nästa steg i analysen är att skapa koder. Detta görs rad för rad genom att gå igenom data 

noggrant och försöka sammanfatta rader och stycken i materialet med sammanfattande 

kortfattade fraser eller ord vilka kallas koder och skrivs i marginalen (Howitt, 2010). Dessa 
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koder är inte de teman som nämndes tidigare, utan ett steg i processen att komma fram till 

dessa teman. Tanken är att en kod ska representera ett för syftet intressant innehåll i en bit 

data, exempelvis en rad eller två, eller ett stycke vilken är av större vikt än omgivande data 

(Howitt, 2010).  

Vartefter kodningen fortskrider skaffar sig forskaren helatiden en bredare och djupare 

förståelse av datamaterialet. Howitt(2010) trycker på att koder inte bara uppstår hur som 

helst ur materialet som det kanske kan verka ibland, utan koder skapas aktivt av forskaren 

för att öka förståelse av materialet och få idéer om vad innebörden egentligen är. 

Identifiering av Teman 

Nästa fas i processen är att identifiera och skapa teman utifrån de koder som skapats i 

tidigare steg.  Att skapa identifiera och skapa teman är som att tolka materialet en andra 

gång, denna gång utifrån koderna som skapats tidigare. Detta görs genom att de initiala 

koderna noggrant läses igenom igen för att hitta ett mönster bland dessa. Koder som är mer 

lika varandra än andra koder grupperas tillsammans och bildar ett gemensamt tema. Teman 

som skapas är alltså identifierade mönster i de initiala koderna (Howitt, 2010). För att lättare 

se vilka koder som passar ihop och bildar ett tema användes kortsortering. Varje kod skrevs 

ned på en post-it-lapp för att de skulle kunna flyttas runt och bilda olika grupperingar som 

utgjorde ett tema. 

Eftersom att teman baseras på koder är det viktigt att gå igenom alla teman och se till att de 

matchar ursprunglig data på samma sätt som det gjordes med koderna efter kodning. 

Ursprunglig data som matchar ett visst tema paras ihop med temat för att fungera som ett 

bevis för att det finns grund för temat i data (Howitt, 2010).   
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Metoddiskussion 

Detta avsnitt tar upp metodologiska aspekter och problem som kan ha påverkat studien och 

dess resultat.  

Under observation är det ett faktum att observatören påverkar miljön den befinner sig i. De 

åtgärder som vidtagits kan aldrig helt utesluta en påverkan, bara minska den till minsta 

möjliga påverkan. På grund av tidigare erfarenheter med observation som 

datainsamlingsmetod inkluderades även inslag av intervjuer i observationen för att komma 

till rätta med problemet att observerade personer gärna frångår sitt naturliga beteende i 

miljön till viss del, då de är medvetna om vad studiens syfte är. Detta yttrar sig genom att 

den observerade personen istället gärna berättar och visar olika saker som de upplever som 

problem i miljön istället för att detta får uppenbara sig i det naturliga flödet i miljön. 

Observera att det inte är informationen som framkommer vid dessa tillfällen som är 

problemet, utan att observatören tydligt påverkar det naturliga flödet i miljön. Genom att 

inkludera små inslag av intervju i observationen skapades det en naturlig paus där 

deltagaren i fråga fick chansen att berätta just sådana saker. Detta underlättade att ta till 

vara på informationen istället för att se en berättande observationsdeltagare som ett 

problem.  

En annan notering som bör göras vid en studie av detta slag är att resultaten i studien 

grundar sig i den subjektiva tolkningen som gjorts vid kodning och analysering av det 

insamlade datamaterialet. Detta bör en läsare vara medveten om eftersom att det inte kan 

uteslutas att detta kan ha påverkat studiens resultat i viss mån. Dock ligger det givetvis i 

forskarens intresse att göra så objektiva tolkningar som möjligt för att undvika detta.   
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Analys 

I denna sektion av rapporten kommer analysen av det datamaterial som samlades in under 

studien att presenteras. De teman som datamaterialet har resulterat i kommer att 

presenteras ett för ett och beskrivas.  

Analysen har resulterat i följande teman: 

 ETTO 

o Undertema: Strategier 

o Undertema: Uppdatering och Bekräftelse 

 Artefakter 

 Dubbeldokumentation 

 Störningar 

Ytterligare två teman vilka viker av från frågeställningen något har även utvunnits. Dessa 

diskuteras i diskussionsavsnittet. Dessa teman är: 

 Problem 

 Förslag och Idéer 
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The Efficiency-Thoroughness Trade-Off Principle (ETTO) 

Exempel på tillämpande av ETTO-principen hittades hos samtliga observerade 

yrkeskategorier och deltagare i studien.  

Den vanligaste anledningen till att ETTO-principen tillämpades var stress och en allmänt 

pressad arbetssituation med ett tajt schema. Konsekvensen detta får är att vissa 

arbetsmoment eventuellt utförs med mindre noggrannhet än för en liknande situation utan 

samma tidspress vilket kan ha en negativ inverkan på arbetets kvalitet. 

För läkare yttrade sig detta fenomen ofta genom att de under mottagning inte hann diktera 

ett precis avslutat patientbesök innan nästa patients mottagningstid trätt i kraft. Det kunde 

även vara så att läkaren kände att tidsutrymmet mellan patientbesöken inte var tillräckligt 

för att komma till ro och kunna koncentrera sig på att diktera och därmed verkligen 

säkerställa att allt det viktiga kommit med i diktatet. Då datamaterialet även beskriver hur 

läkare använder just diktatet som ett moment att verkligen processa och bearbeta 

information om patienten för att eventuellt komma fram till lösningar på olika hälsoproblem 

och olika behandlingar som skulle kunna vara lämpliga.  

Konsekvensen detta får är att läkaren istället väntar med att diktera alla besök under 

patientmottagning till i slutet av dagen vilket i sin tur leder till att det kan bli problem med 

att komma ihåg vad patientbesöket faktiskt innehöll och vilka beslut som fattades. Därav 

uppstår det ett problem med att komma ihåg vad som ska dikteras och i ett senare skede 

dokumenteras. Detta ger även upphov till en fördröjning av dokumenteringen av diktat hos 

läkarsekreterare. För att på något sätt hantera problemet med att inte hinna diktera skrevs 

små anteckningar på anteckningsblock eller påminnelselappar under pågående 

patientmottagning. Dessa stoppades sedan i rockfickan eller lades på den aktuella 

arbetsytan för att sedan plockas fram och användas som minnesledtråd vid diktering.  

Läkare verkar vara väl medvetna om problemet då exempel finns på läkare som anser att det 

skulle vara positivt för diktatet att låta nästa patient vänta ytterligare några minuter och 

istället hinna diktera. Detta eftersom att kvaliteten på diktatet förmodligen skulle öka och 

risken att glömma viktiga moment skulle minska. Samtidigt skulle även stressen som uppstår 

av att läkaren vet att den har många besök att diktera minska. Dock skulle stora förseningar 
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uppstå och hela tiden byggas på vilket stressar läkaren till den nuvarande lösningen med 

anteckningar på papperslappar istället.  

Läkarsekreterare som dokumentrar bland annat läkarens diktat och ser till att 

anteckningarna journalförs under korrekt sökord har även de uppvisat exempel på 

tillämpande av ETTO-principen.  

Även här är stress den utlösande faktorn, orsakat av hög arbetsbelastning i form av en lång 

lista med diktat som måste journalföras så fort som möjligt. Diktaten representeras med filer 

strukturerade i en lista där diktaten som ska journalföras listas under varandra. 

Representationen av denna lista blir i sig ett stressmoment vilket får stressen att öka när 

listan blir allt längre och längre och diktaten som måste journalföras blir allt fler och fler trots 

att alla läkarsekreterare jobbar så fort de kan.  

Konsekvensen stressen och den tillämpade ETTO-principen får i detta fall är att diktaten inte 

dubbelkollas när de journalförs vilket läkarsekreterare annars gör vid en lägre 

arbetsbelastning och stressfaktor. Vid normal arbetsbelastning är det även vanligt att 

läkarsekreterare samarbetar och hjälper varandra med att tyda exempelvis otydliga diktat. 

Vid ökad arbetsbelastning får ETTO-principen även resultatet att detta samarbete kollegor 

emellan uteblir. En annan påverkan är att vikten av god ergonomi och att sitta rätt under 

arbetsdagen glöms bort vid hög arbetsbelastning vilket bland annat kan ge smärtor i rygg, 

nacke och axlar.  

Strategier 

Temat Strategier har valts som ett undertema till temat ETTO med anledning att detta tema 

ofta dök upp i samband med temat ETTO. Detta tema rör främst journalförningen av diktat 

som utförs av läkarsekreterare.  

Listan med diktat som ska journalföras ökar och blir länge vid hög arbetsbelastning dvs. att 

det blir fler och fler diktat som läggs på hög och väntar på att bli dokumenterade i respektive 

patientjournal. Detta innebär att det uppstår en turordning dvs. listans ordning som fylls på 

vartefter patientbesök dikteras då läkarsekreterare vanligtvis väljer diktat att journalföra 

från listans topp. Detta innebär att det mer eller mindre automatiskt skapas en turordning 
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på diktaten trots att olika diktat kan vara olika brådskande med hänsyn till 

allvarlighetsgraden i diktatets innehåll.  

För att kringgå detta har det skapats vad skulle kunna kallas en lokal strategi för att hantera 

dessa situationer. Strategin går ut på att den som dikterat markerar början av filnamnet på 

diktatet med ett plustecken där antalet plustecken i filnamnet signalerar diktatets brådska 

och allvarlighetsgrad. En diktatfil med ett plustecken ska alltså prioriteras högre och därmed 

journalföras med företräde till diktat utan plustecken. Samma sak gäller för diktatfiler med 

fler plustecken än en annan diktatfil. Just denna lokala strategi att hantera prioritering av 

diktatfiler finns dokumenterad i interndokument för den aktuella vårdinstansen.  

Andra former av markeringar och tecken i diktatets filnamn förekommer också. Om det är så 

att en diktatfil är svår att tyda eller av någon annan anledning inte kan journalföras helt utan 

oklarheter så väntar läkarsekreterar med att slutföra just den journalföringen. I ett sådant 

fall markeras diktatets filnamn med ett frågetecken till dess att oklarheterna retts ut. 

Utredning görs ofta genom ett rådgörande med en annan läkarsekreterare för att få ett 

andra utlåtande eller med läkaren ifråga som dikterade diktatet. Diktatfiler markeras även 

med ”ø” i filnamnet om den av någon annan anledning inte kan journalföras helt och hållet. 

En diktatfil slängs aldrig för än markeringen tagits bort och diktatfilen är journalförd till fullo.  

Uppdatering och Bekräftelse 

Detta undertema är ett resultat av koder utvunna ur observationsmaterial där den 

observerade yrkesrollen har varit läkare eller sjuksköterska. Anledningen till 

sammankopplingen med temat ETTO är att mycket av det som presenteras här under även 

kan ses som tillämpande av ETTO-principen. 

För yrkesrollen läkare observerades detta tema under patientbesök, både vid nybesök och 

återbesök.  

När patienten ropats upp i väntrummet och följt med läkaren in i mottagningsrummet 

påbörjas besöket med att läkaren tittar i patientens journal för den aktuella avdelningen, 

men även för andra avdelningar. Läkaren uppdaterar sig om patientens sjukdomshistoria och 

det aktuella problemet i fråga som är patientens anledning till besöket vid detta tillfälle. Vid 

återbesök läser läkaren informationen som finns i patientens journal om det senaste besöket 



21 
 

och frågar hur situationen ser ut i nuläget och om det gjorts några förbättringar sedan dess. 

All journaldata som läkaren läser och använder för att uppdatera sig ”bollas” hela tiden mot 

patienten, dvs. att läkaren helt enkelt läser viktiga och relevanta delar högt och ber hela 

tiden om patientens bekräftelse simultant med att informationen läses igenom. Detta är ett 

sätt att försäkra sig om att journaldata är korrekta och att läkaren har fått rätt uppfattning 

om patientens tillstånd och den aktuella situationen.  

En annan form av bekräftelse observerades under ”morgonrundan” hos patient som är 

inlagd på avdelning. I detta fall var det en sjuksköterska som samarbetade med en 

undersköterska. Då olika patienter har olika behov och mediciner behöver sjuksköterskan 

eller undersköterskan ibland gå tillbaka till exempelvis medicinförrådet för att hämta mer av 

ett visst preparat eller liknande. Under en sådan situation när bara sjuksköterskan var 

närvarande hos patienten uppstod det en undran om undersköterskan hade tagit 

syremättnad på patienten. Då det är många patienter som behöver hjälp och tempot är högt 

finns det inte tid att vänta på att undersköterskan kommer tillbaka för att få ett svar på 

frågan. Sjuksköterskan frågar då patienten för bekräftelse angående om undersköterskan 

tog syremättnad eller ej.   

Dubbeldokumentation 

Även dubbeldokumentation hittades hos samtliga yrkesgrupper i studien. Flera 

observationsdeltagare kunde även redogöra för scenarion och situationer där de av 

erfarenhet visste att dubbeldokumentation inträffade.  

Ett scenario som upprepade sig gång på gång under observation i denna studie var under till 

exempel sjuksköterskans dagliga ”morgonrunda” hos patienter som ligger inskrivna på den 

aktuella avdelningen. I detta arbetsmoment skrivs en uppdatering om den inlagda 

patientens tillstånd (läs: Daglig anteckning: Morgon). Vid detta tillfälle undersöks och 

uppdateras ett visst antal förbestämda parametrar för patienten; exempelvis temp, 

blodtryck och läkemedel. Alla dessa undersökningar och resultatet av dem dokumenteras på 

samma sätt i patientens journal dag för dag.  

Om det är så att patienten har oförändrade värden jämfört med samma undersökning och 

anteckning i patientjournalen från dagen innan, så kopieras helt enkelt föregående dags 

anteckning till dagens anteckning. Det kan alltså vara så att det är exakt samma material som 
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dupliceras och antecknas i patientjournalen gång på gång om patientens värden är 

oförändrade.  

Många av de viktiga värden som dokumenteras skrivs även in i löpande text vilket kan göra 

informationen onödigt svår att överblicka. Detta på grund av att det enligt uppgift inte finns 

någon mall som kan ta emot eller hantera dessa uppgifter i Cosmic journal.  

Förutom att dessa värden skrivs in i löpande text i patientjournalen dokumenteras de även 

på ett papper vid namn ”LISTA 3 TEMPERATURER”. Anledningen till att uppgifterna skrivs in i 

patientjournalen i Cosmic är, enligt uppgift, för att lättare kunna följa utvecklingen av dessa 

värden över tid. Detta trots att de måste föras in i löpande text.  

För säkerhetsskull skannas även pappret ”LISTA 3 TEMPERATURER” in i Cosmic. Resultatet 

detta får är att dokumentet får filformatet av en bild vilket innebär att innehållet i det 

ursprungliga dokumentet (som nu endast är en digital bild) inte blir sökbart i Cosmic.  

Ett annat dokument som dyker upp under observation är ”Journal för Epidural 

Smärtlindring”. Detta dokument uttrycks det en del irritation om bland anställda på 

avdelningen då de uppgifter som ska fyllas i, enligt uppgift, går att utvinna i Cosmic. Enligt 

uppgift innehåller dokumentet även nästan samma parametrar som dokumentet ”LISTA 3 

TEMPERATURER” vilket diskuterades tidigare i detta avsnitt. 

Även uppgifter om infarter, till exempel dropp, dokumenteras i löpande text likt värden för 

”LISTA 3 TEMPERATURER” samt på pappersdokument. Anledningen uppges vara att Cosmic 

inte tillhandahåller någon lista för infarter, dvs. ett liknande problem som för ”LISTA 3 

TEMPERATURER”.  

Ett annat problem som ger upphov till dubbeldokumentation verkar vara förvirring om vem 

som ”äger” anteckningen. Alltså vem som bär på skyldigheten att dokumentera en viss 

uppgift när flera anställda inom samma och olika yrkeskategorier varit inblandade i samma 

ärende med en patient. En läkare berättar att en typsituation när detta problem uppstår är 

när flera vårdgivare är inblandade. Exempelvis vid konsultation då en patient ringer en 

sjuksköterska för att be om råd. Sjuksköterskan meddelar att han/hon ska konsultera en 

läkare i frågan och återkomma med svar. Sjuksköterskan konsulterar läkaren och återkopplar 

sedan till patienten. Problemet som uppstår i och med förvirring i en sådan situation är att 
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både läkare (som konsulterades av sjuksköterskan) och sjuksköterska (som konsulterade 

läkare) antecknar samma sak i patientjournalen. Alternativt kan det bero på att 

sjuksköterskan inte hunnit dokumentera konsultationen när läkaren tittar i patientens 

journal, därav dokumenterar läkaren konsultationen med sjuksköterskan helt enkelt på 

grund av att anteckningen inte hittas. När sjuksköterskan sedan väl får tid över och 

dokumenterar konsultationen och så uppstår dubbeldokumentation.  

Ett annat exempel är att en vårdgivare skriver vad en annan vårdgivare gör eller att 

journalen fylls ut med kontextuell information som egentligen inte är essentiell för vården. 

Exempelvis anteckningar som kan uppstå när en läkare ordinerar ”spolning”. Patienten 

skickas till en undersköterska som utför spolningen och kommer sedan tillbaka för 

efterkontroll hos läkaren. Läkaren dokumenterar exempelvis ”Pat. har varit hos USK 

spolat…”.  

Ett tredje fall av dubbeldokumentation uppmärksammades. Detta kan inträffa när en remiss 

kommer in från akuten. Ibland händer det att läkaren gör en administrativ anteckning i 

samband med detta och upprepar stora delar av innehållet i remissen.  

Det sista exemplet som skulle kunna ge upphov till dubbeldokumentation i patientjournalen 

har funnits på administrativ nivå bland läkarsekreterare.  

När läkarsekreterare dokumenterar läkarens diktat väljs en diktatljudfil ur en gemensam lista 

i vilken alla läkarsekreterare på samma enhet hämtar de diktat som ska dokumenteras. Den 

aktuella diktatljudfil som en läkarsekreterare för tillfället jobbar med låses för andra 

administratörer för att undvika att dubbelarbete och dubbeldokumentation uppstår. Dock är 

diktatljudfilen bara låst när den arbetas med. Skulle det vara så att en läkarsekreterare 

pausar sin dokumentering av diktatet för att exempelvis rådfråga en kollega om någon oklar 

uppgift som dykt upp i diktatet, så är diktatet inte låst längre. I ett sådant tillfälle är det alltså 

möjligt för en annan administratör att komma åt diktatljudfilen och börja dokumentera den 

trots att någon annan redan jobbar med just den filen. Däremot syns en markering på den 

plats i diktatljudfilslistan som det diktatet i fråga befinner sig på, om en administratör 

”pausat” sin dokumentering av diktatljudfilen.  
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Störningar 

Ytterligare ett tema har valts och rubricerats som störningar. Detta tema finns 

representerade hos samtliga observerade yrkesgrupper i studien. Enligt data från 

observationer hade detta temat i särklass störst representation för Läkare i primärvården. 

Dock bör det av stor vikt poängteras och understrykas att det inte under några 

omständigheter kan uteslutas att detta berodde på slump, tidpunkt eller annan tillfällig 

variation i miljön.  

För att bibehålla kontroll i ett system är det viktigt att systemet har utrymme för att hantera 

eventuella störningar i miljön. Kontroll i ett SKS är, förutom att styra utvecklingen av olika 

händelser, framförallt att kunna kompensera för störningar på ett effektivt sätt så att 

konsekvensen av en störning blir så liten och ofarlig som möjligt.  

Under datainsamlingen i studien gjordes en observation i vilken det förekom upprepade 

störningar under ett och samma observationstillfälle.  

Detta tema visade sig i form av att läkare blev avbrutna i sina aktuella uppgifter av annan 

vårdpersonal som knackar på och kommer in i mottagningsrummet under pågående 

patientbesök eller när en annan mer administrativ uppgift utförs.  

Den första störningen som inträffade under denna observation var att en sjuksköterska kom 

in i mottagningsrummet under pågående undersökning med patient, med anledning att 

diskutera en annan patients provsvar.  

Vid ett annat tillfälle kom en läkarsekreterare in i mottagningsrummet under pågående 

undersökning/rådgivning med patient med anledning att även denna gång diskutera en 

annan patient än den som för tillfället var i mottagningsrummet. Dock diskuterades röntgen 

vid detta tillfälle. Under samma tillfälle inträffar ytterligare en störning. En sjuksköterska 

kommer, strax efter läkarsekreterare, in i läkarens mottagningsrum för att be om råd. Den 

senaste av dessa störningar avfärdar läkaren direkt; ”jag har redan fyra saker på gång här”, 

”jag hinner inte”. Tonen i läkarens röst är nu mycket skarpare och uppfattas utan tvekan som 

irritation och frustration orsakat av stress och oordning. Läkaren berättar sedan att det är 

svårt att behålla fokus på uppgiften ifråga när annan vårdpersonal avbryter mitt i arbetet. 
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Läkaren: ”alla frågor alla har får mig att tappa tråden, jag har ingen aning om vad jag gjorde 

innan”. 

Ytterligare en störning, liknande de beskrivna ovan, observerades under samma observation. 

Dock via telefon denna gång.   

Andra liknande störningar inträffade även inom specialistvård på liknande sätt, dvs. genom 

kollegor som rådfrågar under pågående undersökning. 

Artefakter 

Koder som detta tema härstammar ur finns som väntat representerade hos samtliga 

yrkeskategorier och i samtliga observationer som gjorts under studien.  

Majoriteten av koderna i detta tema är associerade med minnesförstärkning och i de flesta 

fall avsedda att fungera som ett hjälpmedel att komma ihåg olika saker av olika vikt i 

arbetsdagen.  

Ett moment i arbetsdagen då det var vanligt att kognitiva artefakter i form av minneslappar 

förekom var i samband med läkarens diktat. Då läkaren på grund av ett pressat schema och 

stress inte upplevde att denne hann diktera mellan patientbesöken byggs antalet diktat att 

diktera i slutet av dagen hela tiden på. För att kunna hantera situationen med att diktaten 

inte hinns dikteras direkt efter varje besök därav det ökande antalet diktat att diktera, 

skriver läkaren anteckningar på lappar eller i kollegieblock simultant under patientbesöket. 

Dessa minneslappar eller anteckningar används sedan i slutet av dagen som minnesledtrådar 

för att stödja sin diktering på.  

I ett fall användes en utskriven version av besökslista som underlag för minnesanteckningar 

om respektive patient. Viktiga nyckelord för besöket antecknades vid patientens namn på 

besökslistan samt om besöket hade dikterats eller ej. Pappret användes även för att hålla 

koll på vilken patient som stod på tur att träffa läkaren.  

På ett likande sätt användes listan med diktat att dokumentera hos en läkarsekreterare. 

Längden på listan användes som mått på hur stor arbetsbelastningen var för tillfället. Den 

hastighet som listan minskade med användes som ett mått på hur effektiv dokumenteringen 

för tillfället var. I de fall läkarsekreteraren märkte att längden på listan inte minskade hur 
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fort de än jobbade upplevdes en ökad stress under arbetsdagen och administratörer 

försökte jobba ännu fortare med avkall på noggrannhet (se tema ETTO).  

En annan artefakt som användes ofta av läkare och läkarsekreterare var webbläsaren i 

datorn. I läkares fall var det oftast för att använda en sökmotor för att hitta en webbsida 

vilken tillhandahöll ett formulär för att räkna ut Body Mass Index (BMI). Syftet var ofta att 

räkna ut om BMI var för högt för att en viss operation skulle tillåtas eller ej. En annan 

webbsida som återkommer i data är FASS.se, där läkare ofta letade efter ett läkemedel som 

kunde matcha mot en viss biverkning en patient kände av.  

I läkarsekreterarens fall var syftet att försöka tyda ett otydligt diktat. När det dök upp ett ord 

som var svårt att uppfatta vad det var användes även där en sökmotor i webbläsaren för att 

söka på ett ord vilket anades vara det svårtydda ordet. Läkarsekreteraren använde sig av 

exempelvis sökresultatets kontext för att avgöra om det sökta ordet var det som sades i 

diktatet.  
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Diskussion 

The Efficiency-Thoroughness Trade-Off Principle (ETTO) 

Att personal inom vården tillämpar ETTO-principen när de blir stressade råder det enligt 

denna studie inga direkta tvivel om. Det är ett naturligt tillvägagångssätt för att klara av en 

högre stressnivå och att utföra en uppgift snabbare och på så sätt, genom denna 

kompromiss av effektivitet och noggrannhet, möta de krav som ställs från högre instanser i 

organisationen.  

För att underlätta och effektivisera skulle det kunna göras ändringar i design och 

programvara för exempelvis listan med diktat vilken läkarsekreterare utgår ifrån i sitt arbete. 

Som systemet ser ut idag så är den aktuella representationen av de diktat som väntar på att 

bli dikterade en stressfaktor i sig, då läkarsekreterare ser hur lång listan är och hur den 

ibland växer trots maximal arbetsansträngning. Det skulle även vara fördelaktigt att det 

fanns ett uttalat system för att rangordna diktat som stödjs av programvaran istället för att 

rangordningen måste markeras otydligt i diktatets filnamn.  

Strategier 

Precis som med temat ETTO så kan de strategier som berättas om i temat ”Strategier” ses 

som ett tecken på en avsaknad funktionalitet i den aktuella programvaran som används i 

dessa moment. De strategier som utvecklats hos exempelvis läkarsekreterare kan ses som en 

kompensation för att hantera avsaknaden av en välbehövd funktionalitet i programvaran. 

Dessa strategier kan alltså ses som en indikation på ett behov som finns hos användare av 

denna del av systemet. Behovet skulle kunna användas som grund för utveckling och 

implementation av en motsvarande funktionalitet i systemet. På detta sätt skulle dessa s.k. 

lokala strategier kunna bli uttalade tillvägagångssätt för olika ofta förekommande moment 

och situationer i systemet.  

Uppdatering och Bekräftelse 

Läkarens teknik för att uppdatera sig om en patient och patientens nuvarande tillstånd 

verkar vara ett tillvägagångssätt vilket kan vara ett resultat av det pressade schemat i vården 

och hur läkarens schema är planerat. Läkaren har inte speciellt mycket tid eller ingen tid alls 

att uppdatera sig om patienten innan besöket vilket gör läkaren beroende av patienten på 
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detta sätt, då bekräftelse att data stämmer hela tiden söks. En läkare berättar att någon 

sökfunktion ofta inte används vid patientbesök utan att det istället finns ett beroende av att 

patienten har koll på sina egna besvär och sjukdomshistoria.  

Att jobba på detta sätt är även ett tillvägagångssätt att hantera ETTO-principen som ett 

resultat av stress i arbetspasset, men det är samtidigt ett sätt för läkaren att snabbt 

dubbelkolla att data och information i patientjournalen överensstämmer med verkligheten.    

Dubbeldokumentation 

Under studiens gång och dess datainsamling lades det märke till att den mycket av 

dubbeldokumentationen verkar vara orsakad av organisationen och systemet i sig vilka alla 

yrkeskategorier jobbar och rättar sig efter. Påverkan från ledningens regler och lagar 

gällande vårddokumentation riktar all dokumentation mot en viss praxis. Enligt 

Patientdatalag (2008:355) finns det en skyldighet att föra patientjournal enligt följande 

föreskrifter: ”1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller 

särskilt förordnande att utöva visst yrke, 

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska 

utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården 

eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt 

legitimerad yrkesutövare, och 

3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården. Lag (2010:677).” 

(Patientdatalag (2008:355), 3 kap, 3 §). 

Skyldigheten att dokumentera verkar, som det ser ut idag, vara involverad i orsaken till en 

hel del dubbeldokumentation. I nuläget verkar det i vissa situationer uppstå förvirring 

angående vem som ska dokumentera vad i patientjournalen. Vad förvirringen beror på kan 

det i denna uppsats bara spekuleras i dock har datamaterialet i denna studie pekat på att det 

kan finnas samband mellan denna förvirring och en del av den dubbeldokumentation som 

förekommer. Då regler om vem som ska dokumentera vad är lagstadgade skulle 

regelbunden vidareutbildning av vårdpersonal i ämnet med exempelvis fallexempel 

förhoppningsvis kunna underlätta den delen av problemet med dubbeldokumentation.     

Även tillvägagångssättet som används för dokumentation är en bidragande faktor till 

anledningen att så pass mycket dubbeldokumentation sker. Tillvägagångssättet är i dag att 
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allt som händer och görs med patienten ska dokumenteras och utförligt beskrivas i 

respektive patientjournal för att det inte ska uppstå några tvivel om vad som gjorts med 

patienten och vilka behandlingar patienten genomgått, även då det rör sig om 

rutinundersökningar med helt normala resultat.  

För att få ner mängden dubbeldokumentation och därmed bromsa det eskalerande 

problemet med ständigt växande patientjournaler något skulle ett fokusskifte vara 

fördelaktigt i dagens läge. Som det ser ut nu dokumenteras alla uppgifter på samma sätt 

utan hänsyn till om det är normala värden för en rutinundersökning eller ej. Fokusskiftet 

skulle innebära att man flyttar fokus från att dokumentera allt om allt till att istället, för 

exempelvis rutinundersökningar med resultat inom spannet för vad som ses som normalt, 

endast dokumenteras som ”utfört”. Mer fokus skulle alltså kunna ligga på avvikelser från 

normala värden och att dokumentera dessa istället för att allt dokumenteras på samma sätt. 

Denna approach skulle även kunna underlätta problemet med dubbeldokumentation som 

uppstår hos patienter inlagda på avdelning och där med genomgår dagliga 

rutinundersökningar. Ett exempel på detta finns beskrivet i temat dubbeldokumentation. 

Problemet med att anteckningar från tidigare dagar gällande samma undersökning med 

identiskt resultat kopieras och klistras in på dagens datum skulle minimeras. Om patientens 

tillstånd är oförändrat skulle detta kunna markeras; ”oförändrat sedan:_____” med ett 

datum. Vilka kontroller som utförts skulle kunna ”bockas för” i en scrollista eller liknande. På 

så sätt skulle en hel del anteckningar i patientjournalen sparas in men den viktigaste 

informationen skulle ändå gå fram.    

Störningar 

Störningar av den typ som beskrivs i analysen kan enligt COCOM påverka det nuvarande 

konstruktet hos operatören, vilket i detta fall är läkaren. Detta kan i sin tur framkalla ett 

felaktigt val av handling hos densamme. Ett förlopp av denna karaktär kan innebära förlorad 

kontroll och ett skifte i kontrollnivå, från en kontrollnivå med hög säkerhet och 

förutsägbarhet, till en kontrollnivå karakteriserad av sämre förutsägbarhet och planering. 

Risken att detta påverkar framtida handlingar kan heller inte bortses från eftersom att 

kontrollnivåer är ett kontinuerligt tillstånd, inte diskret, och därmed kan påverka framtida 

kontrollnivå (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, Foundations of Cognitive Systems 

Engineering, 2005).  
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Många av de situationer som rubricerats som störningar i denna uppsats skulle även kunna 

ses som kommunikation och samarbete kollegor emellan. Något som är mycket viktigt för att 

allt ska fungera är just samarbete och kommunikation, men ibland sker det vid fel tillfälle 

och kanske på fel sätt för att de positiva konsekvenserna av kommunikation och samarbete 

ska bli större än de negativa konsekvenserna. Det är inte för än när de negativa 

konsekvenserna överstiger de positiva som detta rubriceras som störning eftersom att det är 

då dessa interaktioner kollegor emellan stjälper mer än vad det hjälper. Det är i dessa fall av 

vikt att operatören som är objekt för en störning vet hur en störning ska kompenseras för 

och därmed så effektivt som möjligt undvika att kontrollnivån sjunker.  

Ur ett mer generellt SKS-perspektiv känner man även igen flera orsaker till minskad eller 

förlorad kontroll i de situationer som rubricerats som störningar. Som exempel kan 

situationer där exempelvis en sjuksköterska eller annan vårdpersonal kommer in i läkarens 

mottagningsrum under patientbesök. Dessa tillfällen kan karaktäriseras med bland annat 

tidspress, oförutsedda händelser, otillräcklig kunskap om vad som kommer hända osv. ur 

operatörens perspektiv. Alla dessa karakteristika återfinns i vad Hollnagel och Woods (2005) 

listar som orsaker till förlorad kontroll i ett SKS.  

Artefakter 

Som nämnt i temat Artefakter påträffades en utskriven version av dagens bokningar av 

patienter vilken användes dels för att komma ihåg vilka patienter som stod på tur och dels 

för att skriva minnesanteckningar på. Ett uppenbart problem med ett sådant 

tillvägagångssätt är att den utskrivna patientbesökslistan inte uppdateras om det är så att 

det sker några förändringar i patientflöde eller liknande, dvs. att en patient lämnar återbud 

med kort varsel eller liknande.   

Problem som Belystes 

Under studien uppfattades ett antal problem eller moment som uppfattats omständiga och 

ibland tidsödande. Dessa har grupperats enligt yrkeskategori nedan.  

Läkare 

När en läkare försöker uppdatera sig om nuvarande tillstånd och sjukdomshistoria för att 

snabbt skaffa sig en överblick av patienten upplevdes dem nuvarande kronologiska 
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representationen av journaldata som ett problem. Detta problem gäller framförallt patienter 

som ofta är i kontakt med vården på ett eller annat sätt och av denna anledning har många 

anteckningar i sin patientjournal. Problemet yttrar sig i form av att det upplevdes svårt att 

snabbt skaffa sig en överblick patientens sjukdomshistoria. 

En läkare berättar att det skulle vara fördelaktigt att kunna sortera fram 

doktorsanteckningar men att samtidigt inte gå miste om annat medicinskt väsentligt 

antecknat av någon annan yrkesroll inom vården.  

Ett annat problem som belystes var allmänna mottagningsrum. Detta tillsammans med att 

inloggning i systemet tar väldigt lång tid upplevs som onödigt tidsödande då läkaren måste 

logga in och ut ett antal gånger per dag beroende på arbetsmoment. Exempelvis måste 

läkaren logga ut ur systemet när den lämnar det allmänna mottagningsrummet och sedan 

logga in igen på sitt kontor. Detta eftersom att nästa ska kunna logga in i det allmänna 

mottagningsrummet.  

Det här problemet visar sig även när läkaren har rond. Resultatet blir att läkaren drar sig för 

att logga ut från en dator och springer hellre mellan patient och den dator som är inloggad 

än att hela tiden logga in och ut för att kunna använda den dator som är närmast patienten. 

Detta medför även att läkaren skriver anteckningar på papperslappar och lägger i rockfickan 

istället för att direkt dokumentera uppgifterna på den närmaste datorn.  

Det händer även att läkaren glömmer sitt kort för inloggning i exempelvis 

mottagningsrummet när nästa arbetsmoment tar vid och arbetsstation byts. 

En annan läkare uttryckte bekymmer över när ett läkemedel nyligen har bytt förpackning. 

Läkaren måste då skriva om dosen för läkemedlet för att det ska bli som förut vilket innebär 

en hel del extra klickande. 

Sjuksköterska 

Ett problem som belystes i samband med sjuksköterskans morgonrunda hos patienter på 

avdelning var när patienten skulle gradera hur ont patienten uppskattade att den hade på en 

skala från 1 – 10 där 1 är minst ont och 10 är mest ont. Patienten berättade att det var 

skillnad på att ”ha ont” och att uppleva smärta och att det komplicerade det hela. Patienten 
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ansåg att ”ont” var i början av skalan och ”smärta” var bland de högre siffrorna och därför 

hade svårt att svara på frågan som sjuksköterskan ställde.  

När en sjuksköterska skulle fylla på medicin hos en patient uppstod ett frågetecken. 

Anledningen var att det aktuella läkemedlet som skulle fyllas på saknade ordination. Där 

information om hur läkemedlet ska ordineras fanns det endast skrivet ”enligt ordination” 

vilket skapade förvirring.  

Förslag och Idéer 

Under studiens gång har flera intressanta idéer och förslag framkommit av bland annat 

observationsdeltagare. De flesta idéer har varit eventuella lösningar på problem som upplevs 

under arbetsdagen. Även detta tema delas upp efter respektive yrkesroll. 

Läkare 

Som nämndes tidigare ville en läkare kunna sortera fram doktorsanteckningar men samtidigt 

inte gå miste om viktig information hos en patient som någon annan yrkesgrupp har 

dokumenterat i patientens journal. En idé som berättades om under en observation var att 

alla yrkesgrupper som dokumenterar i patientjournalen ska kunna markera viktig 

information på något sätt så att det inte går att missa, även om informationen är 

dokumenterad för länge sedan och därmed befinner sig långt ner i den kronologiska 

representationen av journaldata. I en sådan lösning skulle det på något sätt kunna 

informeras om att det finns anteckningar som är markerade som ”viktig” på den egna och 

andra enheter när den egna enheten i patientjournalen öppnas.  

En annan läkare hade idéer om hur tidboken borde anpassas efter vilken yrkesroll som är 

inloggad i systemet. Om läkaren dubbelklickar på en viss bokning i tidboken visas 

”bokningsunderlag” vilket är ointressant för läkaren. Istället fanns det en idé om att 

journalen för den patient som var bokad på en tid skulle öppnas direkt när läkaren klickade 

på patientens tidbokning i tidboken.  

Samma läkare hade ytterligare en idé, denna gång gällande problemet med att hinna med 

att diktera och de anteckningar på papperslappar vilka fungerar som minneshjälp vid ett 

fördröjt diktat. Idén var att ”diktera” eller spela in anteckningar till sig själv istället för att 

anteckna på papperslappar. Inspelningarna skulle sedan kunna representeras i en lista med 
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ljudfiler som läkaren själv spelat in, där läkaren kan lyssna på anteckningarna i samband med 

diktat. Inspelningarna kan sedan slängas vartefter de dikterats. Konceptet är alltså 

detsamma som anteckningar på papperslappar, men i ett säkrare och smidigare format. 

Angående informationsöverflöd i patientjournalen uppkom det vid flertalet tillfällen idéer 

om att fokusera på avvikelser istället för att dokumentera precis allt som händer med 

patienten. Detta för att förhindra översvämning av patientjournalerna informationsmässigt. 

Det pratades även om att dokumentera utförda undersökningar med undersökningens namn 

och sedan bemärkningen ”UA” dvs. ”Utan Anmärkning” för undersökningar som har gett 

resultat vilka faller inom spannet för vad som anses normalt. 

Sjuksköterska 

Åsikten som framkommer i det senaste stycket för läkare ovan delas även av en 

sjuksköterska. Här är önskan att kunna bocka av utförda åtgärder istället för att behöva 

skriva in samma uppgifter gång på gång när dagliga undersökningar ger samma resultat dag 

efter dag. Mer om detta i temat ”Dubbeldokumentation” och början av diskussionen ovan.  

Det önskas även att mer data kan visualiseras i exempelvis grafer för att öka 

överskådligheten och underlätta jämförelser med olika tidpunkter. Detta gäller data som 

exempelvis temp, blodvärden, blodtryck i läge ”Rond Slutenvård”.  

Ett tredje förslag och en väldigt konkret funktionsönskan påträffades även här. Enligt uppgift 

finns det ingen lista för infarter i Cambio Cosmic. Önskan är att den representeras på samma 

sätt som läkemedelslistan för patienter. Följande kolumner föreslogs ingå: 

 Typ av infart (scrollista) 

 Datum för när infarten är inlagd 

 Daglig inspektion 

 Bytesintervall 

 Spolning 

 Lokalisation 

Enligt uppgift är det i nuläget svårt att se när exempelvis dropp startas och hur det startades 

i Cambio Cosmic. 
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Slutsats 

Detta avsnitt avser främst att summera genom att besvara de frågeställningar som listas i 

”Syftesspecifikation” under rubriken ”Frågeställningar”. 

Hur går dokumentation i patientjournalen till? 

 Dokumentation i patientjournalen sker för sjuksköterskor och undersköterskor ofta 

fortlöpande under arbetsdagen varefter delmoment utförs och när det är för situationen 

lämpligt att ägna sig åt dokumentation i patientjournalen.  

För läkare ser processen något annorlunda ut. Läkare dokumenterar genom att diktera sina 

anteckningar antingen direkt efter ett patientbesök avslutats eller i slutet på dagen när det 

finns tid. Är fallet att diktering inte hinns med direkt efter avslutat patientbesök skrivs 

minnesanteckningar med penna på papper. Dessa används sedan för att vid det senare 

diktatet dra till minne vad som gjordes under patientbesöket och vilka beslut som togs. När 

läkaren dikterat lyssnar en läkarsekreterare på läkarens diktat och journalför det. Det 

journalförda diktatet skickas sedan tillbaka till läkaren för godkännande och signering.  

Vilka skillnader finns inom olika yrkeskategorier? 

Skillnader i tillvägagångssätt vid läkarens diktering påträffades. Vissa läkare prioriterade att 

hinna med att diktera det precis avslutade patientbesöket. I vissa fall resulterade detta i att 

nästkommande patient fick vänta något längre jämfört med om läkaren inte skulle dikterat 

direkt efter avslutat patientbesök. Andra läkare väntade med att diktera och prioriterade att 

patienten inte skulle behöva vänta på att träffa läkaren längre än absolut nödvändigt. Detta 

val gjordes för att förhindra ytterligare försening än den försening som redan var ett faktum.  

Diktering som arbetsmoment upplevdes på olika sätt av olika läkare. Det mest 

anmärkningsvärda som påträffades var att just diktering kunde ge upphov till en känsla av 

obehag. Detta inträffade då läkare tvingades vänta med diktering till slutet av dagen på 

grund av pressat schema, trots att de hellre hade dikterat direkt efter respektive 

patientbesök om tid funnits.  
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Vad är möjliga orsaker till dubbeldokumentation?  

De möjliga orsaker till dubbeldokumentation i patientjournalen vilka studien belyst är 

följande: 

 Ovisshet om vem som äger anteckningen. 

När flera vårdgivare är inblandade uppstår ibland förvirring om vem som ska dokumentera 

en viss händelse. Ett exempel som tagits upp tidigare är när exempelvis en sjuksköterska 

rådgör med en läkare om en viss patient och det beslut som fattas i samband med denna 

rådgivning dokumenteras av båda parter.  

 Dröjande dokumentation. 

Här kan samma exempel som ovan tas upp med skillnaden att det är dröjsmålet av 

dokumenteringen som är möjlig orsak. Exempelvis att läkaren efter samråd med 

sjuksköterskan letar efter den dokumentationen av läkarens och sjuksköterskans 

kommunikation. På grund av sjuksköterskans höga, eller för tillfället höga, arbetsbelastning 

har dokumentation av kommunikationen inte hunnits med än. Därav hittar inte läkaren 

någon sådan anteckning och skriver själv in den. Sedan skriver även sjuksköterskan i fråga in 

samma anteckning när arbetsbelastningen är lägre och tillfälle för dokumentation ges. 

 Allt ska dokumenteras. 

Om patient ligger inskriven på avdelning och producerar identiska resultat för de 

rutinundersökningar som utförs varje dag, dag efter dag, resulterar detta i att exakt samma 

dokumentation skrivs (ibland till och med kopieras från föregående dag) lika många gånger 

som undersökningen utförs med samma resultat.  

 Flera läkarsekreterare dokumenterar samma diktat. 

Denna punkt hänvisar till det sista exemplet i temat dubbeldokumentation. Dock bör det 

påpekas att chansen att detta inträffar bör vara relativt liten jämfört med de andra punkter 

som tagits upp i detta avsnitt.  
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 Bristande sökkunskaper i det elektroniska journalsystemet. 

Kunskap om hur man söker i det elektroniska journalsystemet Cambio Cosmic är essentiella 

för att hitta det som eftersöks. Är det en anteckning av en viss sort eller händelse som 

eftersöks och att den som söker inte besitter tillräckliga kunskaper för att finna denna 

anteckning kan det möjligen resultera i att samma anteckning dokumenteras återigen.  
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