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SAMMANFATTNING 
På akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar personalen idag med en 

akutjournal i pappersformat. Dokumentationen i akutjournalen påbörjas då en patient anländer 

till väntrummet och under patientens vistelse fylls den på med information av sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare. Akutjournalen passerar under sitt flöde både läkarsekreterare, 

ledningssjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska och läkare vilka samtliga bidrar till att 

informationen i akutjournalen slutligen hamnar i det digitala journalsystemet COSMIC. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur akutjournalen på akutmottagningen vid 

Universitetssjukhuset i Linköping används för att ta reda på vilka krav som ställs på en digital 

plattform om akutjournalen ska överföras till en sådan. 

Observationer och Contextual Inquiry har använts för att samla in data. Data har sedan 

analyserats med metoden Distributed Cognition for Teamwork. 

Studien resulterade i beskrivningar av informationsflödet på akutmottagningen, 

akutmottagningens fysiska layout samt akutjournalens flöde och dess fysiska layout. I 

beskrivningarna identifierades sedan krav på vad en digital plattform för akutjournalen bör 

innehålla, vilka sammanfattades i en kravspecifikation. 
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1. INLEDNING 
Nedan presenteras bakgrunden till studien, studiens syfte och frågeställning samt de 

avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis presenteras rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle används digitaliserade hjälpmedel mer och mer. Detta gäller inte minst inom 

vården där teknologi utvecklas för att underlätta, effektivisera och höja patientsäkerheten 

(Strauss, 2015).  Enligt Institute of Medicine (1999) dör mellan 44 000 och 98 000 människor 

i USA varje år på grund av felhantering av läkemedel. Kommunikation och 

informationsöverföringar är några av de största problemen som vården möter (Socialstyrelsen, 

n.d.). Framförallt dålig eller oläslig handstil är en stor risk inom vården (Mayo & Duncan, 2004) 

då en svårläst handstil gör det svårt för en sjuksköterska att läsa till exempel de 

läkemedelsordinationer som står skrivna i journalen, vilket kan leda till felmedicinering. 

Samtidigt som sköterskor inte ska riskera att ge patienter fel läkemedel kan de inte heller 

spendera sina dagar med att leta efter läkare för att fråga vad de har skrivit. Felmedicinering är 

ett problem som kan lösas med datoriserade ordinationer då det leder till färre medicineringsfel 

jämfört med handskrivna ordinationer (Shulman, Singer, Goldstone, & Bellingan, 2005). Även 

socialstyrelsen (n.d.) menar att datorisering av journaler minskar risker för fel vid 

kommunikation och informationsöverföring. 

Datorisering leder dock till nya typer av risker. Till exempel blir patientdata tillgängligt för 

fler personer, däribland personal som inte har behörighet till den. Även risken att skriva i fel 

patients journal ökar med digitala akutjournaler (Strauss, 2015). De nya riskerna måste vägas 

mot fördelarna med datoriserade journaler för att se till att den ökade effektiviteten inte sker 

på bekostnad av patientsäkerheten. Vidare finns en risk att om tekniska hjälpmedel som är till 

för att underlätta vården är svåra att använda stjälper det mer än det hjälper (Zhang, Johnson, 

Patel, Paige, & Kubose, 2003). Socialstyrelsen (n.d) menar att för att de nya IT-systemen inte 

ska leda till nya risker inom vården så är ett användarperspektiv viktigt vid utvecklingen av 

dem. 

Akutmottagningen vid universitetssjukhuset i Linköping använder idag ett digitalt 

journalsystem vid namn COSMIC. Utöver detta journalsystem används även en akutjournal i 

pappersform (nedan benämnd som akutjournalen) där patientdata dokumenteras för hand under 

tiden patienten ligger inne på akutmottagningen. Informationen från akutjournalen ska senare 

diktateras av läkare och sist avlyssnas och skrivas in i COSMIC av en sekreterare. Detta innebär 

en hel del dubbeldokumentation, vilket är en av orsakerna till att läkare måste lägga stora delar 
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av sin tid åt administration istället för att träffa patienter (Edvardsson, Arnholdt-Olsson, & 

Jeppson, 2014). Akutmottagningen i Linköping har som mål att 80% av alla patienter ska få 

träffa en läkare inom en timme och att 80% av alla patienter ska ha lämnat akutmottagningen 

inom 4 timmar. Idag ligger andelen på cirka 50% (sjuksköterska på akutmottagningen i 

Linköping, personlig kommunikation, 13 februari 2015). För att uppnå målet krävs ett 

effektivare sätt att dokumentera information om patienten för att på så sätt minska 

dubbeldokumentation och administrativ tid. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här projektet är att undersöka hur akutjournalen på akutmottagningen vid 

Universitetssjukhuset i Linköping används idag för att ta reda på vilka krav som ställs på en 

digital plattform om akutjournalen överförs till en sådan. 

De specifika frågeställningarna för studien är följande: 

- Hur ser arbetsflödet med akutjournalen på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset 

i Linköping ut idag? 

- Vilka kvaliteter har akutjournalen som bör bevaras vid överföring till en digital 

plattform? 

- Vilka svagheter finns med akutjournalen som kan lösas vid överföring till digital 

plattform? 

1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att analysera problemet med hjälp av Distributed Cognition for 

Teamwork (Blandford & Furniss, 2005). Detta är en analysmetod som resulterar i kunskap om 

hur arbetet i en komplex arbetsmiljö ser ut idag. Metoden innehåller de fem kategorierna 

informationsflöde, fysisk layout, artefakt, sociala roller samt evolution. Denna studie har 

avgränsats till att innefatta de tre förstnämnda kategorierna, då dessa var de som behövdes för 

att besvara den första frågeställningen. Analysmetoden tillhandahåller ett sätt att analysera data 

i en för analyseraren ny och okänd kontext.  

På grund av tidsaspekten har antalet observationer avgränsats till tre. På grund av antalet 

observationer avgränsades de yrkesroller som observerades till läkare och sjuksköterska. 

Sjuksköterskor och läkare är de yrkesroller med huvudansvar för patienterna varför de valdes 

att observeras. 
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Då arbetet utfördes åt Cambio Healthcare Systems AB och deras kund i det här projektet var 

Universitetssjukhuset i Linköping har studien avgränsats till att studera akutjournalen på 

akutmottagningen på det sjukhuset. 

1.4 Rapportens disposition 
Rapporten innehåller sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare text om vilka delar 

kapitlet kommer att ta upp. 

Kapitel ett introducerar studien och redogör för studiens syfte och frågeställning. 

Kapitel två innehåller de teorier som legat till grund för studien. 

Kapitel tre beskriver de metoder som använts i studien till datainsamling och analys. Här 

beskrivs även hur studiens praktiska genomförande gick till. 

Kapitel 4 redovisar de resultat som framkom i studien. 

Kapitel 5 innehåller diskussioner om resultatet, studiens metoder samt framtida studier. 

Kapitel 6 presenterar studiens slutsatser. 
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2. TEORI  
I teorikapitlet presenteras först tidigare studier inom digitalisering. Därefter beskrivs 

distribuerad kognition vilket är det teoretiska ramverk som denna studie förhållit sig till. Sedan 

beskrivs artefakter. Avslutningsvis beskrivs metoden Distributed Cognition for Teamwork. 

2.1 Digitalisering 
Hjälpmedel digitaliseras idag inom en mängd olika domäner. Att digitalisera system inom 

vården är en extra stor utmaning då dessa system ska hjälpa personalen att fatta livskritiska 

beslut (Zhang et al., 2003). Ash, Berg och Coiera (2004) menar att digitala system i framtiden 

kommer vara en nödvändig komponent inom vården. Således är det av intresse att undersöka 

tidigare studier om digitalisering av vårdsystem samt vilka för- och nackdelar digitalisering 

för med sig. 

En studie undersökte hur ett system för delad information hjälper vårdpersonal att koordinera 

sitt arbete kring en patient (Reddy, Dourish, & Pratt, 2001). Läkare, sjuksköterskor och 

farmaceuter har alla patientens vård som fokus i sitt arbete, dock har de sina egna 

arbetsuppgifter och motivationer i arbetet, vilket leder till att de inte alltid är införstådda i vad 

de andra har för anledningar till de beslut som de fattar. Författarna menar att ett system med 

delad information hjälper personalen att bli införstådda i varandras arbete då det kan visa både 

aktiviteter som har utförts på en patient samt planerat arbete. De nämner även fördelar i att 

information i ett digitalt system kan anpassas utefter vem den visas för och menar således att 

tekniska hjälpmedel innebär ett bättre sätt att presentera information än papper. 

Comandé, Nocco och Peigné (2015) undersökte hur digitala journaler upplevs av läkare, 

sköterskor och patienter. Författarna fann bland annat att digitala journaler uppfattades 

medföra en tillgång till korrekt information. De uppfattades även minska feldiagnoser och 

andra misstag i och med att det blir lättare att fylla i och läsa data. Dock fanns det läkare som 

upplevde papper som ett säkrare sätt att dokumentera. Vidare försvinner problemet med att 

patientdata endast finns tillgängligt för den som har papperskopiorna försvinner med digitala 

journaler (Comandé, Nocco, & Peigné, 2015). 

Problemområden med digitala vårdsystem har även det undersökts (Ash, Berg, & Coiera, 

2004).  Ash et al. (2004) intervjuade läkare och sjuksköterskor på sjukhus i Australien, USA 

och Nederländerna På detta sätt identifierade de problemområden med de digitala 

vårdsystemen. Några av de problem som de fann var att systemen inte var anpassade efter 

personalens ostrukturerade arbetsflöde. Digitala system har ofta en strukturerad design, 

medan vårdpersonals arbete ofta inte följer en kronologisk ordning. Vidare nämnde läkare att 
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de ofta tar hjälp utav meddelanden på papperslappar från sjuksköterskor när de tar sina beslut, 

vilket är en möjlighet som inte finns i de digitala systemen. Ett annat problem som studien 

presenterade är att digitala system inte kan visa en lika god överblick över patientinformation 

som ett papper kan, då digitala system oftast innehåller olika vyer för olika information 

medan på ett papper finns informationen samlad på en och samma sida. Ytterligare problem 

var att personalen inte blir medvetna om läkemedelsordinationer, läkare ordinerar läkemedel 

åt fel patienter samt att personalen får för många påminnelser, notifieringar och varningar om 

händelser och patienter som ej är av relevans för dem, vilket leder till att dessa 

varningssystem stängs av. 

En stor del av de problem som finns med digitala hjälpmedel kan lösas med en bättre design 

(Ash et al., 2004). En anledning till de problem som finns med digitala system är att 

utvecklingen av dem ofta fokuserar på teknologin istället för användarna och deras behov och 

arbetsprocesser. Detta leder till att systemen inte funkar i praktiken (Maguire, 2000). Således 

är det viktigt att vid utvecklandet av digitala system och artefakter studera och skapa sig en 

förståelse av det arbete som systemet ska stödja (Wilson, Galliers, & Fone, 2007). Att 

utveckla datorbaserade artefakter utan en djup förståelse av arbetet kan leda till att artefakten 

snarare förhindrar än assisterar arbetet (Nemeth, O’Connor, Klock, & Cook, 2006). 

2.2 Distribuerad kognition 
Distribuerad kognition är ett förhållningssätt till kognition där kognitiva processer ses som 

något som sker i ett samspel mellan individer, artefakter och miljö. När dessa interagerar med 

varandra gör de det i ett kognitivt system. Ett enkelt exempel på ett kognitivt system skulle vara 

en person som räknar ut ett matematiskt tal med en penna och ett papper. Här sker en kognitiv 

process i interaktionen mellan pappret, pennan och individen. Detta skiljer distribuerad 

kognition från det traditionella synsättet på kognition där kognitiva processer enbart skedde i 

den enskilde individens huvud (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000). 

Att mena att kognitiva processer sker i ett samspel mellan flera individer och artefakter innebär 

att ett system innehåller många olika egenskaper då varje individ har sin egen egenskap och 

kunskap. Dessa olika egenskaper bidrar till systemets egenskaper som helhet vilka skiljer sig 

från individernas egenskaper (Rogers, 1997). Hutchins (1995) har gjort en egen tolkning av 

Searls tankeexperiment ”kinesiska rummet” som förklarar detta på ett bra sätt. I kinesiska 

rummet sitter en person i ett rum. Utanför rummet går det omkring kineser. Ibland får kineserna 

för sig att fråga något och då skriver de ner frågan på en lapp och lämnar till personen i rummet. 

Personen i rummet, som inte pratar någon kinesiska, har tillgång till penna, papper och 
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regelböcker för hur svaret ska se ut beroende på hur tecknen på frågan ser ut. Genom dessa 

hjälpmedel kan personen i rummet producera ett svar på ett nytt papper, vilket lämnas till den 

kines som ställde frågan. Detta är ett exempel på hur komponenternas egenskaper skiljer sig 

från systemets. Systemet har en egenskap av att förstå kinesiska, men varken personen, 

regelboken, pennan eller pappret har den egenskapen. Att kognitionen är distribuerad över 

individer och artefakter innebär ett samspel mellan en individs interna resurser såsom minne 

eller uppmärksamhet och externa resurser såsom fysiska artefakter. En blind man och hans käpp 

illustrerar hur vissa externa resurser till och med blir en integrerad del i hur en individ uppfattar 

världen, vilket visar på externa resursers roll för kognition (Hollan et al., 2000). 

Utöver att vara fördelade över individer och artefakter kan kognitiva processer även vara 

fördelade över tid. Denna distribution av kognitiva processer sker i form av att förbereda eller 

rekonstruera uppgifter (Hutchins, 1995). Genom att i förväg hacka alla tillbehör till tacos har 

ansträngningar fördelats över tid och det enda som behöver göras senare är att steka köttfärsen. 

Att gränsen för var kognition sker sträcker sig utanför den enskilde individen gör det möjligt 

att kliva in i systemet och studera de kognitiva processerna eftersom de blir direkt observerbara. 

På detta sätt går det att se hur omgivningen och artefakter är en integrerad del utav kognitionen. 

Kirsh (1995) beskriver hur vi på tre sätt använder omgivningen för att tänka. Kirsh menar att vi 

strukturerar vår omgivning för att underlätta val, för att underlätta perception och för att 

underlätta interna beräkningsprocesser. Exempel på hur utrymme kan användas för att 

underlätta val är att lägga saker på rad i en bra ordning. Om en kladdkaka ska bakas läggs 

ingredienserna i den ordning som de ska i. För att underlätta perception kategoriseras objekt. 

En kock som ska skölja grönsaker kan lägga alla grönsaker i en hög, när en grönsak är sköljd 

läggs den i en annan hög. Genom denna kategorisering av sköljda och inte sköljda grönsaker 

uppfattar kocken snabbt vilka grönsaker som är sköljda och vilka som inte är det. För att 

underlätta beräkning beskriver Kirsh ett exempel där en spagettibunt ställs på bordet för att hitta 

den längsta spagettin (Kirsh, 1995). 

Inom distribuerad kognition är kultur en viktig grundpelare vilken inte går att bortse från vid 

analys av kognitiva processer (Hollan et al., 2000). Detta eftersom individer lever och agerar i 

kulturella miljöer. Å ena sidan är kultur något som växer fram ur interaktionen mellan 

människor, artefakter och sociala strukturer. Å andra sidan är kultur något som formar 

samspelet däremellan. En kultur är det ramverk individerna som lever i den använder för 

problemlösning, resonemang och inlärning. Detta är en fördel då det går att tillämpa redan funna 

lösningar på frekventa problem och det blir inte nödvändigt att börja om från noll varje gång. 
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Hutchins (1995) exemplifierar detta genom att beskriva hur myror har gått tillväga för att hitta 

mat. När myror går lämnar de kemiska spår efter sig. En myra från en tidig generation lämnar 

därmed spår efter sig på sin jakt efter mat. Om denna myra efter en tids letande hittar ett område 

med god tillgång till mat kommer den ofta ta sig till detta ställe, och det kemiska spåret som 

myran lämnar efter sig blir starkt på denna rutt. En myra från en senare generation kan därmed 

snabbt hitta till matstället. Detta beror således inte på att den senare myran är smartare, utan det 

beror på att dess förfäder har lämnat spår efter sig så vägen var lätt att hitta. På samma sätt är 

kultur en viktig del av människors agerande varför det viktig att studera människor i den miljön 

där de verkar. 

2.3 Artefakter 
Människor har länge använt verktyg för att förstärka sina egenskaper. Dessa verktyg kallas 

artefakter och Norman (1993) delar in artefakterna i två grupper: fysiska artefakter och 

kognitiva artefakter. Fysiska artefakter förstärker de kroppsliga färdigheterna och kognitiva 

artefakter förstärker de kognitiva processerna. Människor använder dagligen kognitiva 

artefakter. Vi använder kalendrar för att planera tiden, hastighetsmätare för att se hur fort vi 

åker och post-it-lappar för att påminna oss om saker (Norman, 1993). Norman menar att det 

finns två perspektiv på hur kognitiva artefakter hjälper våra kognitiva processer, 

systemperspektivet och det personliga perspektivet. Utifrån systemperspektivet opererar 

människan, artefakten och uppgiften som ett system. Från det perspektivet förstärker artefakten 

kognitionen eftersom systemet presterar bättre än vad dess komponenter skulle göra 

individuellt. I det personliga perspektivet vilket är det perspektiv som användaren av en artefakt 

har poängterar Norman att artefakterna inte förbättrar våra kognitiva förmågor, utan vad de gör 

är att ändra uppgiften. Att använda papper och penna för att skriva ner en adress ändrar 

uppgiften att minnas adressen till att skriva ner den på ett papper och vid ett senare tillfälle läsa 

den.  

Garbis (2002) beskriver hur synen på artefakter enligt distribuerad kognition skiljer sig något 

från Normans syn. Inom distribuerad kognition är artefakter något som medlar information och 

med artefakterna kan individerna förflytta denna information inom systemet. I enlighet med 

Normans syn på artefakter ingår de i ett system, men artefakter förbättrar inte kognitionen. 

Artefakterna är istället en del av den distribuerade kognitionen och därmed delar av processerna 

som leder till att systemet kan utföra sin uppgift (Garbis, 2002). Att se på artefakter som 

förstärkare av människans kognitiva förmågor är att missta systemets förmågor för att vara 

individens förmågor (Hutchins, 1995). Detta fel uppstår då man fokuserar på produkten av det 

kognitiva systemet, vilket innebär att människor kan göra saker med artefakter som annars inte 
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skulle vara möjliga. Fokuserar man istället på processerna i det kognitiva systemet så ser man 

att vad artefakter gör är att de omkonstruerar uppgifter så att de löses med andra kognitiva 

förmågor eller med en annan organisation av samma förmågor. Att ha en inköpslista istället för 

att minnas sakerna man ska köpa kräver den kognitiva förmågan att läsa. Det artefakter gör är 

att presenterar uppgifter i en domän där lösningen eller vägen till lösningen är synliga. 

På en akutmottagning finns en mängd kognitiva artefakter som är viktiga komponenter i 

systemets prestation. Några av de kognitiva artefakterna som används på akutmottagningen i 

Linköping är en rad olika papper, monitorer som visar vitalparametrar, stora tavlor och 

whiteboards. För att artefakter på en akutmottagning ska vara en bidragande komponent till den 

distribuerade kognitionen krävs det att de är pålitliga, informativa, effektiva, tydliga, felfria och 

manipulerbara (Nemeth, 2003). Detta ställer höga krav på designen av tekniska hjälpmedel i 

vården, då en dålig design kan leda till incidenter (Flewwelling, Easty, Vicente, & Cafazzo, 

2014). 

2.4 Distributed Cognition for Teamwork 
Distributed Cognition for Teamwork (DiCoT) är en metod för att analysera samspel mellan 

människor och artefakter i komplexa sammarbetsmiljöer (Furniss & Blandford, 2010). Det 

teoretiska ramverket runt DiCoT är distribuerad kognition och centrala principer från detta 

ramverk har blivit indelade under fem olika aspekter att utgå ifrån vid en analys med DiCoT. 

Dessa aspekter är informationsflöde, fysisk layout, artefakt, sociala roller och evolution 

(Blandford & Furniss, 2005). De tre förstnämnda aspekterna används för att beskriva hur ett 

system ser ut idag och varje aspekt har ett set med principer från distribuerad kognition.  De två 

sistnämnda aspekterna används för att beskriva hur ett system har kommit att bli så som det är 

(Webb, 2004). Då studien har avgränsats till de tre förstnämnda aspekterna så beskrivs endast 

dessa (för lista på principer till informationsflöde och fysisk layout, se bilaga 1 och 2). 

Informationsflödesaspekten syftar till att beskriva hur informationen flödar genom systemet. 

Till detta hör bland annat genom vilka medel olika individer kommunicerar med varandra, 

händelsesekvenser och hur information transformeras från en form till en annan. Denna aspekt 

har sju principer och när data har delats in under de olika principerna så görs en sammanfattning 

av informationsflödet och kartor ritas som visar hur information flödar och mellan vilka parter. 

Fysiska layoutaspekten beskriver de faktorer i ett system som individerna fysiskt kan se och 

höra och det som finns tillgängligt för individerna. Stor vikt läggs vid de faktorer som påverkar 

individernas kognitiva processer. Denna aspekt har sju tillhörande principer. 
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Artefaktaspekten skapar en förståelse för hur artefakter medverkar i ett teams arbete. Alla 

artefakter behöver inte tas i beaktning, det är tillräckligt att fokusera på artefakter som är viktiga 

för systemets prestation. För att nå en förståelse av hur artefakten bidrar till systemets prestation 

beskrivs både artefaktens fysiska layout och dess flöde i systemet. Denna aspekt är enligt 

Blandford och Furniss (2005) bra att använda om ett papper ska ersättas med ett digitalt system, 

för att ta reda på vad pappret har för kvaliteter och svagheter. Även Nemeth et al. (2006) menar 

att det är viktigt att studera artefakter vid utveckling av IT-system som ska ersätta dem. 
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3. METOD  
I detta kapitel beskrivs hur studien utfördes. Först beskrivs hur datainsamlingen gick till. Sedan 

beskrivs hur analysen av insamlad data gick till. Sist presenteras de etiska ställningstagandena 

som hafts i åtanke under studien. 

3.1 Datainsamling 
Data samlades in genom en kombination av semistrukturerade observationer och Contextual 

Inquiry (CI). Att utföra semistrukturerade observationer innebär att det finns tydliga mål med 

observationen. Dessa mål är ”öppna” vilket medför att det inte går att förutspå vad som kommer 

att observeras. Denna typ av observation lämpar sig bra för att identifiera praktiska problem 

som folk upplever i något sammanhang och hur problemen kan åtgärdas (Gillham, 2008). CI är 

en slags intervju som ger en god förståelse av ett arbete då den utförs på en persons arbetsplats, 

gärna samtidigt som denne utför sina arbetsuppgifter (Holtzblatt, Burns Wendell, & Wood, 

2004). I en intervju är människor ofta inte kapabla till att uttrycka exakt vad de gör i sitt arbete, 

men genom en CI finns en möjlighet för intervjuaren att notera något som den intervjuade inte 

kunde redogöra för i förväg men mycket väl kan förklara när denne får en fråga mitt i arbetet. 

Genom att diskutera det pågående arbetet byggs en gemensam tolkning av det upp. På detta vis 

utvecklar intervjuaren ett förhållande med den intervjuade i form av lärling (intervjuare) och 

expert (den intervjuade). Att agera expert och besvara frågor om arbetet låter användaren tänka 

på sitt arbete vilket kan leda till insikter som annars kan vara svåra att inse då moment i ett 

arbete ofta är automatiserade och man tänker inte på att man gör på ett visst sätt eller varför. 

Förhållandet som lärling och expert leder även till en korrekt förståelse av arbetet då lärlingen 

delar sina tankar om vad som sker, vilka korrigeras av experten tills de båda har samma bild av 

vad som sker (Holtzblatt et al., 2004). 

En god förståelse av arbetet krävs för att kunna ta fram vårdsystem som är användbara 

(Andersson, Hallberg, & Timpka, 2003). Datainsamling i rätt kontext och möjlighet till att ställa 

frågor under arbetet var därmed viktigt i studien för kunna uppnå den förståelse av arbetet som 

krävs för att hitta de krav som ställs på en digital plattform för akutjournalen.  

Deltagarna till studien rekryterades genom ett snöbollsurval (Bryman, 2011). Detta innebar att 

deltagarna blev tillfrågade via en kontakt på akutmottagningen. Innan observationerna ägde 

rum erhölls en två timmars genomgång av akutjournalen med en sjuksköterska. Detta syftade 

till att förstå på vilket sätt akutjournalen fungerar samt vad dess innehåll betyder. Totalt tre 

observationer genomfördes. Fältanteckningar skrevs under samtliga observationer. Under 

observationerna användes sjukhuskläder för att smälta in. Då målet med observationerna var att 
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ta reda på hur akutjournalen användes låg fokus under observationerna på interaktionen mellan 

personal och akutjournalen. Observationerna bestod av en halvdag med en läkare samt två 

heldagar med två olika sjuksköterskor. Samtliga observationer ägde rum på akutmottagningen 

vid Universitetssjukhuset i Linköping. Fältanteckningarna från observationerna renskrevs 

samma dag som observationerna ägde rum för att säkerställa att anteckningarna stämde överens 

med observationerna (Howitt, 2010). Observationerna genomfördes med några dagars 

mellanrum och på så vis kunde det insamlade datamaterialet bearbetas emellan observationerna. 

Genom att bearbeta fältanteckningar upptäcks frågetecken kring dem vilka kan vara fokus för 

nästkommande observation (Howitt, 2010). 

Under observationerna utfördes CI vilket innebar att när det uppkom frågor under observationen 

ställdes de samtidigt som personalen arbetade eller i direkt anslutning till att det som frågan 

handlade om hade gjorts. Dessa frågor och svar skrevs ner i anteckningsblocket tillsammans 

med observationerna. Även andra närvarande än de som observerades och som hade en relevant 

roll för akutjournalens flöde ställde upp på att svara på frågor under tiden de utförde sitt arbete. 

3.2 Analys 
Analysmetoden i det här projektet var DiCoT vilket är en metod med distribuerad kognition 

som teoretiskt ramverk. En analys med distribuerad kognition som ramverk innebär en analys 

av interaktion mellan personer och artefakter för att identifiera hur dessa samspelar (Rogers, 

1997). Distribuerad kognition ansågs vara ett lämpligt ramverk då vården är en komplex miljö 

där det sker mycket samspel både mellan personer och mellan personer och artefakter. Vidare 

är artefakter som stödjer komplext, livskritiskt arbete en extra utmaning då man inte kan testa 

dem i en labbmiljö, utan dessa bör utvärderas i deras inverkan på ett system som helhet, och 

inte bara i hur en enskild individ använder artefakten. Genom att använda distribuerad kognition 

som ramverk fås en god insikt i det nödvändiga holistiska perspektivet (Wilson et al., 2007). 

Det första steget i analysen av insamlad data var att göra en öppen kodning av alla 

fältanteckningar. Detta innebar att de delar av fältanteckningarna som var av relevans för syftet 

etiketterades med koder. Sedan delades varje kod in under de principer som var relevanta för 

den koden i DiCoTs tre aspekter informationsflöde, fysisk layout och artefakt. Centrala 

principer inom informationsflödesaspekten blev trigger factors vilket är faktorer som triggar 

igång ett visst beteende, information hub vilket innebär att information från flera olika källor 

möts och beslut baseras på denna information och buffer som är ett ”förråd” där information 

kan hållas tills den behövs. Centrala principer för fysisk layout blev situation awareness vilket 

innebär att man är medveten om situationen vilket innebär att veta vad som händer, vad som 
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har hänt och vad som ska hända. Till artefaktaspekten fick dock egna kategorier växa fram ur 

koderna istället för att använda de redan existerande principerna. Detta för att principerna under 

artefaktaspekten inte passade studiens syfte då fokus var på en enda artefakt och inte på vilka 

olika artefakter som används på akutmottagningen (för fullständig lista på principer och 

kategorier, se bilaga 1, 2 och 3). Det hände att en kod placerades under flera principer i olika 

aspekter eller under flera principer i samma aspekt. Efter att indelningen av koderna hade 

genomförts kollades den igenom ett antal gånger för att validera att koderna delats in på ett 

lämpligt sätt samt för att eliminera koder som inte var relevanta för studien. 

Sammanfattningar av de tre aspekterna skrevs. Artefaktaspekten fick 2 beskrivningar, en av 

akutjournalens flöde och en av akutjournalens innehåll. Utöver detta ritades kartor till 

informationsflödet och akutmottagningens fysiska layout och akutjournalen skannades in. 

Utifrån sammanfattningarna identifierades krav på vad en digital akutjournal bör innehålla. 

Dessa krav delades in i krav som kom från styrkor med akutjournalen, innehållet i den samt 

från problem och önskemål. 

3.3 Etik 
För att skydda undersökningsdeltagare har Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

tagit fram fyra huvudkrav vilka ska följas (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

1990). Det första kravet är informationskravet och innebär att de berörda ska informeras om 

syftet med studien och hur den kommer genomföras. De berörda ska även informeras om att 

det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär 

att deltagarna ska gå med på att deltaga. Konfidentialitetskravet innebär att uppgiftslämnares 

personuppgifter ska hållas hemliga, detta för att uppgiftslämnaren inte ska kunna identifieras 

av utomstående. Nyttjandekravet innebär att information om deltagarna endast får användas i 

forskningsändamål. 

För att tillgodose dessa krav i denna studie har samtliga involverade informerats om syftet med 

studien samt vad som kommer vara i fokus för observationerna. Samtliga deltagare gav sitt 

samtycke till att bli observerade och att svara på frågar och har när som helst kunnat avbryta 

sitt deltagande. Deltagarna är anonyma och inga personuppgifter har använts i studien. De 

patienter som var i nära kontakt med observatören informerades också om studien och syftet 

med den. 

Före datainsamlingen skrevs ett avtal på med Cambio angående sekretess för uppdraget. Även 

på akutmottagningen skrevs ett papper på om tystnadsplikt. 
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4. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av projektet. Först presenteras sammanfattningar av de tre 

aspekterna informationsflöde, fysisk layout och artefakt. Sedan presenteras de krav som 

identifierades i sammanfattningarna. 

4.1 Analysresultat 
Analysresultatet består av tre delar som beskriver de tre aspekterna informationsflöde, fysisk 

layout och artefakt. I den första delen beskrivs därmed hur informationsflödet på 

akutmottagningen ser ut. Den andra delen innehåller en beskrivning av den fysiska layouten på 

akutmottagningen. I den sista delen beskrivs akutjournalens flöde samt dess innehåll. 

Informationsflöde 

 

Figur 1. En del av det informationsflöde som sker på akutmottagningen. 

Ssk = Sjuksköterska Lsek = Läkarsekreterare Pat = Patient 

Usk =Undersköterska  LS = Ledningssjuksköterska J = Akutjournal 

A.ssk = Ambulanssjuksköterska LL = Ledningsläkare  
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Informationsflödet på akutmottagningen tar många olika former. Läkare och sköterskor 

kommunicerar med varandra och med andra avdelningar på sjukhuset genom bland annat 

papperslappar, digitala system och muntlig kommunikation. COSMIC, som är det digitala 

journalsystem som akutmottagningen använder är den största buffern på akutmottagningen. Här 

finns information om alla patienter vilken kan tas fram vid behov. Utöver detta är COSMIC 

även en sorts informationskanal mellan läkare, sköterskor och avdelningar då det som skrivs 

där är tillgängligt för all personal. Det sker även mycket interaktion ansikte mot ansikte på 

akutmottagningen. Både mellan patient och personal samt personalen emellan (se figur 1). 

Personalen är uppdelade i team vilka består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Varje team har sina egna patienter och ett team har då och då muntliga avstämningar för att 

uppdatera varandra om hur patienterna mår och hur läget ser ut och ofta rådgör de med varandra 

om vad som ska göras (se figur 1, teamrum). 

Patienter som sitter i väntrummet går till luckan där en läkarsekreterare sitter. Patienten berättar 

varför denne sökt sig till akutmottagningen och läkarsekreteraren fyller i viss information i 

akutjournalen samt samma information i COSMIC (se figur 1, väntrum). Besöksorsaken, 

anledningen till att patienten sökt sig till akutmottagningen, skrivs endast in i COSMIC. Redan 

såhär tidigt i flödet finns vissa trigger factors då vissa besöksorsaker anses som akutare än 

andra. Om någon av dessa besöksorsaker uppges går läkarsekreteraren direkt och berättar detta 

för ledningssjuksköterskan som väljer ut vilket team som ska få ta hand om patienten och ser 

till att patienten kommer in till akutmottagningen på en gång. Läkarsekreteraren har en lathund 

för vilka besöksorsaker som bör tas om hand på en gång. Mycket muntlig kommunikation sker 

mellan läkarsekreteraren, ledningssjuksköterskan och ledningsläkaren (se figur 1, nedanför 

väntrum). 

Om inte någon av de akuta besöksorsakerna uppges lägger läkarsekreteraren akutjournalen i en 

plastficka. Läkarsekreteraren kollar även om patienten har någon remiss eller om det finns en 

anteckning från vårdupplysningen om patienten vilka i så fall skrivs ut och läggs i plastfickan 

med akutjournalen. Plastfickan läggs sedan i ett fack hos ledningssjuksköterskan som i sin tur 

delar ut den till ett av de olika teamen (se figur 1, övre mitten). Ledningssjuksköterskan 

prioriterar utefter de angivna besöksorsakerna som står i COSMIC vilka patienter som får 

komma in till akutmottagningen härnäst. Vilket team som får ta hand om patienten beror inte 

bara på hur många utan också vilka patienter respektive team har, eftersom olika patienter har 

olika vårdtyngd. Ett team med tre patienter kan därmed ha mer att göra än ett team med sex 

patienter. Vilket team patienten hamnar hos beror också till stor del på vilka kompetenser som 

finns inom de olika teamen. Ledningssjuksköterskan är därmed en viktig information hub på 
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akutmottagningen. Förutom att ha koll på hur många och vilka patienter respektive team har 

och veta vilka kompetenser som finns i de olika teamen håller ledningssjuksköterskan sig 

uppdaterad om det som sker utanför akutmottagningen i form av 112-larm, 

ambulansutryckningar i Östergötland och status för patienter på väg till akutmottagningen. Om 

ett trauma har skett, vilket innebär en olycka där högenergi våld har varit inblandad, så ringer 

ambulansen till ledningssjuksköterskan och förvarnar om det, som i sin tur muntligt förvarnar 

det team som ska ta hand om traumat. Ledningsläkarens roll är att agera mentor och frågelåda 

till övrig personal. Läkare och sköterskor diskuterar ofta med ledningsläkaren om de vill ha 

hjälp med att fatta ett beslut (se figur 1, LL). 

När ett team får en ny akutjournal går en av sköterskorna i det teamet och hämtar den nya 

patienten för att triagera (se figur 1, nedre högra hörnet, övre vänstra rummet). Triage är den 

åtgärd som sjuksköterska eller undersköterska utför för att ge patienten en prioritet. Vid triage 

mäts patientens vitalparametrar vilka är saturation (syremättnad i blodet), andningsfrekvens, 

puls, blodtryck, RLS (medvetandetillstånd) samt kroppstemperatur. Vitalparametrarna mäts 

med hjälp av olika artefakter som visar deras värden, vilka skrivs in i akutjournalen. Därefter 

utför den triagerande sköterskan en ESS, vilket innebär att ett antal förutbestämda frågor ställs 

vilka bestäms av besöksorsaken som patienten har uppgett. Utefter värdena på 

vitalparametrarna och svar på ESS prioriteras patienten som antingen grön, gul, orange eller 

röd, vilket markeras i akutjournalen. Patientens prioritet är en trigger factor då beroende på 

vilken prioritet patienten har så ska en läkare träffa patienten inom en viss tidsram. Efter 

triageringen så fylls patientens prioritet och vart denne ligger in i COSMIC. Varje gång någon 

i personalen träffar en patient ska det skrivas in i COSMIC. Det är det bevis akutmottagningen 

har på att patienten har fått träffa någon. 

Patienter som kommer med ambulans har redan triagerats och därmed fått en prioritering. 

Ambulansen har ett eget journalsystem vilket är kompatibelt med akutjournalen, så 

akutjournalen till en ambulanspatient är redan ifylld till viss del när patienten kommer till 

akutmottagningen. Dock kan det vara så att ambulanspersonalen inte hinner fylla i all 

information om patienten innan de är framme, därför skrivs ambulansjournalen ut och läggs i 

plastfickan med akutjournalen. Sjuksköterskorna måste alltid kolla i ambulansjournalen för att 

se om det är någon ytterligare information som står där som inte är med i akutjournalen. 

Ambulanspersonalen går när de kommer till akutmottagningen till ledningssjuksköterskan som 

tilldelar dem ett team och ett rum för patienten. De lämnar patienten i rummet och går sedan till 

teamet och berättar om patienten och överlämnar både akutjournalen och en utskrift av 
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ambulansjournalen (se figur 1, övre vänstra hörnet). Därefter går en sköterska och träffar 

patienten. 

Om sköterskan anser att prover bör tas så skrivs det i journalen. Vid blodprov används även ett 

separat datoriserat system vid namn ROS där blodprover beställs och provsvaren för dem 

hamnar. Prover tas sedan av någon sköterska i teamet. 

När en läkare ska träffa patienten så brukar denne först kolla igenom gamla journalanteckningar 

i COSMIC i de fall patienten har legat inne tidigare. Läkaren tar med sig akutjournalen, vilken 

nu är en buffer där information om patienten finns tillgänglig för personalen när de behöver 

den, till patienten. Läkare och patient kommunicerar muntligt och läkaren undersöker patienten. 

Efter att läkaren har undersökt patienten går läkaren till sitt teamrum och använder 

informationen från akutjournalen och undersökningen som beslutsstöd för att bedöma om eller 

vilka läkemedel som ska ordineras. Detta kan också diskuteras med de övriga i teamet. 

Läkemedelsordinationer skrivs, av läkare, i akutjournalen, och tilldelas sedan av någon 

sjuksköterska i teamet. 

När en patient är klar på akutmottagningen skickas denne antingen till en avdelning eller får gå 

hem. Läkaren som har träffat patienten gör ett diktat om patienten och fyller därefter i en grön 

lapp, vilken berättar att det finns ett diktat till patienten och hur pass brådskande det är att det 

skrivs in i COSMIC. Exempel på ett brådskande fall är om patienten ska till avdelning eller om 

patienten ska på återbesök de närmsta dagarna. Om patienten får gå hem läggs den gröna lappen 

i plastfickan med akutjournalen och sedan i ett fack till läkarsekreteraren. Om patienten ska till 

avdelning så beställs en transport i COSMIC och den gröna lappen läggs ensam i facket till 

läkarsekreteraren. Akutjournalen läggs då vid patienten och följer med till avdelningen. En 

läkarsekreterare lyssnar på diktatet och skriver ordagrant av det i COSMIC (se figur 1, övre 

högra hörnet). 
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Fysisk layout 

 

Figur 2. Karta över den fysiska layouten på akutmottagningen. 

Figur 2 visar den fysiska layouten på akutmottagningen. Som figuren visar består 

akutmottagningen av ett antal olika rum. Både för patienter och för personal. Det finns två olika 

ingångar, en för patienter som befinner sig i väntrummet och en för patienter som kommer med 

ambulans. Detta gör att det är lätt för ambulanspersonal att rulla in sina patienter till 

akutmottagningen då ambulansingången är en direkt anslutning mellan ambulansparkeringen 

och akutmottagningen. 

Den centrala delen på akutmottagningen kallas Torget. Detta är ett ”torg” där läkarsekreterare, 

ledningssjuksköterskan och ledningsläkaren sitter. Läkarsekreterarna sitter vid fönsterluckor 

mot väntrummet så att de kan ta emot patienter som sitter där. Läkarsekreterarna har en hurts 

vid deras arbetsplats där de lägger de akutjournaler tillhörande patienter som lämnat 

akutmottagningen och därmed har diktat som ska skrivas in i COSMIC. En av hurtsens hyllor 

är märkt ”brådskande” och här lägger läkarsekreterarna de akutjournaler som ska skrivas in i 

COSMIC snarast. 

Ledningssjuksköterskan och ledningsläkaren sitter och blickar ut mot torget. Framför dem är 

en stor öppen yta där personal rör sig. Detta gör dem väldigt lättillgängliga vilket är viktigt då 

de ofta får agera frågelåda och bollplank åt övrig personal. Mittemot ledningssjuksköterskan 

och ledningsläkaren hänger en stor skärm som ger en överblick över de patienter som ligger 

inne, den visar information om patienterna såsom namn, kön, besöksorsak, vilket rum de ligger 

i med mera. Denna skärm finns tillgänglig för all personal på akutmottagningen så att de alla 
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kan få en situation awareness över läget på akutmottagningen. Ledningssjuksköterskan är bland 

annat den med logistiskt ansvar och avgör vilka team som får vilka patienter och vilka åtgärder 

som ska vidtas vid akutlarm.  Vid ledningssjuksköterskans arbetsplats finns en mindre variant 

av ovan nämnda skärm samt ett antal skärmar som bland annat visar hur många och vilka 

patienter respektive team har, utlarmningar som SOS har skickat ambulans till i Östergötland 

och information om patienter på väg till akutmottagningen med ambulans. Dessa artefakter 

hjälper ledningssjuksköterskan att bibehålla den höga situation awereness som krävs för att 

kunna planera för att arbetet på akutmottagningen ska flöda så bra som möjligt och patienterna 

ska få bästa tänkbara vård. 

Det finns olika typer av platser för patienterna. Det finns rum, viloplatser, korridorsplatser, 

akutrum, isoleringsrum med mera. Korridorsplatserna är sängar som står utmed väggarna och 

är till för de patienter som inte är där av så allvarlig anledning. Viloplatserna består av ett antal 

sängar som står bredvid varandra vid en halvhög vägg. Sängarna kan skiljas åt med gardiner. 

Dessa platser är till för patienter som behöver en mer avskild plats att ligga på än 

korridorsplatserna, men de behöver inte ett eget rum. Akutrummen är mer utrustade än de andra 

rummen och är till för allvarligare olyckor såsom trauman. Där finns möjlighet att operera vid 

livräddande situationer. Hur patienterna är placerade vittnar om hur allvarligt läget är på 

akutmottagningen och hur hög belastningen är. Skulle endast korridorsplatser vara upptagna är 

läget relativt lugnt. 

Artefakt 

Nedan beskrivs akutjournalen, vilket är den artefakt som varit central för studien. Först beskrivs 

dess fysiska layout och sedan dess flöde på akutmottagningen. 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Figur 3. Framsidan av akutjournalen. 

 

Akutjournalen: innehåll 
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Figur 4. Baksidan av akutjournalen. 
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Akutjournalen har sju områden vilka är anamnes, triage, övervakning och åtgärder, 

ordinationer, prover, omvårdnad samt ordination till avdelning (se figur 3 och figur 4). 

Under anamnes skrivs aktuell information om patienten in som till exempel vilket sjukhus 

patienten kom till, hur patienten anlände och ankomsttid. Där finns även en ruta kallad 

”aktuellt” var sjuksköterska eller undersköterska skriver aktuell och relevant information om 

patienten. Under anamnes står även patientens namn och personnummer vilket ger en 

representation för vilken patient akutjournalen tillhör. 

Därefter kommer triage. I triage kryssas först i inom vilket åldersspann patienten är, detta för 

att olika åldrar har olika kritiska värden på vitalparametrarna. Sedan skrivs patientens 

vitalparametrar in. Till höger om rutorna för vitalparametrarna kryssas det i vilken färgprioritet 

respektive vitalparameter har samt ESS prioriteten. Längst ned kryssas i vilken den slutgiltiga 

prioriteten blev. Här fylls även i ifall EKG är taget och granskat, samt vid behov information 

som till exempel patientens vikt och vilken siffra på en smärtskala patienten upplever sig känna. 

Nästa område heter övervakning och åtgärder. Här fyller man i vilka infarter och utfarter (nålar 

och dylikt som är till för att föra in eller ut substanser) som patienten har fått insatt, när de sattes 

in samt när de togs ut. Området innehåller även plats för att skriva in nya värden på 

vitalparametrarna i de fall de tas om och det går att fylla i en ny prioritet på patienten. Här finns 

rader där de som har skrivit i akutjournalen ska skriva sitt namn med signatur, så att det tydligt 

ska framgå vem en signatur tillhör. 

Allt ovan ryms på en sida (se figur 3). På baksidan av akutjournalen finns de fyra sista områdena 

(se figur 4). Det översta är ordinationer. Här skriver läkare vilka läkemedel en patient ska få 

samt sin signatur. Det kan sedan vara en sjuksköterska som tilldelar läkemedlet till patienten. 

När ett läkemedel har tilldelats ska en signatur skrivas av den person som tilldelade läkemedlet. 

Nästa del heter prover och här skrivs vilka prover som ska tas och en signatur skrivs när de har 

tagits. Även patientens blodsockernivå kan skrivas här. 

Efter prover så fylls omvårdnad i. Omvårdnad är sjuksköterskans huvudansvar och här skrivs 

omvårdande aktiviteter patienten tillgodosetts med, vilken tid samt en signatur av den som 

utförde den omvårdande aktiviteten. Här skrivs även annan patientrelevant information in, till 

exempel patientens boendeform och om patienten har en tolk. 
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Längst ned finns en ruta kallad ordination till avdelning som fylls i av läkare om patienten ska 

till en avdelning. Här det ska finnas relevant information om patienten som personalen på den 

mottagande avdelningen bör veta om. 

Akutjournalen: flöde 

Det första som händer med akutjournalen är att läkarsekreteraren fyller i ankomstsätt, 

ankomsttid, akutmottagning och om patienten har någon närstående inskriven i COSMIC i 

akutjournalen samt i COSMIC. Därefter läggs akutjournalen i en plastficka. Om 

läkarsekreteraren vill medföra någon ytterligare information så skriver denne en lapp med 

informationen och lägger den i plastfickan. Informationen skrivs på en extern lapp eftersom 

läkarsekreteraren ej har behörighet att fylla i andra saker än de ovan nämnda i akutjournalen. 

Om patienten uppger en akut besöksorsak ger läkarsekreteraren akutjournalen direkt till 

ledningssjuksköterskan som ger akutjournalen till ett team. Annars läggs akutjournalen i en 

hurts hos ledningssjuksköterskan tillsammans med andra akutjournaler, tills det finns möjlighet 

att ta in en ny patient. När denna möjlighet finns delar ledningssjuksköterskan ut akutjournalen 

till ett team. Ibland går personal själva och hämtar akutjournaler hos ledningssjuksköterskan. 

Kommer en patient med ambulansen så är akutjournalen ifylld fram till och med till 

triageringen, då patienten har triagerats och prioriterats av ambulanspersonalen. 

Ambulanspersonalen överlämnar akutjournalen till teamet och berättar om sin patient. 

Om en patient inte är triagerad så tar en sköterska akutjournalen, stoppar (oftast) ner den i fickan 

på sin arbetsklädsel och hämtar motsvarande patient från väntrummet. Först ställer sköterskan 

frågor till patienten för att kunna fylla i rutan aktuellt, som finns under anamnes. Om de befinner 

sig vid en sängplats utan bord skrivs med stöd mot benet, finns ett bord läggs akutjournalen på 

bordet när sjuksköterskan skriver i den. Efter detta så mäts patientens vitalparametrar med olika 

artefakter varpå de skrivs av i akutjournalen och frågor ställs till patienten för att bedöma dennes 

ESS. Prioriteten som varje individuell parameter och ESS:en har markeras i akutjournalen. 

Patientens prioritet blir densamma som den parametern med högst prioritet. Om alla värden får 

grön prioritet, förutom blodtryck som får gul prioritet, blir patientens prioritet gul, vilket 

markeras i akutjournalen. Om vitalparametrar tas om vid senare tillfälle ritas blodtryck och puls 

upp i ett rutnät medan de andra värdena skrivs på rader under rutnätet. 

Teamen har akutjournalerna i sina teamrum. Där ligger de i hög på skrivborden vid datorerna. 

Många gånger ska patienterna få träffa en läkare efter triageringen. I de fallen tar läkaren 

akutjournalen och går till patienten och undersöker. Prover som ska tas och 
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läkemedelsordinationer skrivs ner i akutjournalen. När ett prov har tagits eller läkemedel delats 

ut skrivs en signatur av den som utförde aktiviteten, vilket inte behöver vara densamma som 

den person som ordinerade provet eller läkemedlet. 

Den ansvarige läkaren gör ett diktat när en patient får lämna akutmottagningen. Läkaren har då 

akutjournalen framför sig som en mall och dikterar därefter. Efter detta fyller läkaren i en grön 

lapp och kryssar där i att det finns ett diktat samt hur brådskande det är att diktatet kommer in 

i COSMIC. Lappen läggs i plastfickan tillsammans med akutjournalen. Om en patient ska till 

avdelning läggs akutjournalen i ett kuvert vid patienten och följer med till avdelningen och den 

gröna lappen läggs i ett fack till läkarsekreteraren. Om en patient får åka hem läggs hela 

plastfickan i facket till läkarsekreteraren. Läkarsekreteraren går och hämtar akutjournalerna och 

delar in dem i två olika högar, de som är brådskande i en hög och de andra i en hög. 

Läkarsekreteraren lyssnar på diktatet och skriver ordagrant in det i COSMIC. Till sist skriver 

läkarsekreteraren ut försättsblad till akutjournalen och till vissa bilagor, skannar in allt och 

slänger sedan papperskopiorna. 

4.2 Krav 
Nedan presenteras de krav som identifierades i analysen. Kraven är uppdelade i tre kategorier 

vilka är styrkor med akutjournalen, akutjournalens innehåll samt problem och önskemål. Sist 

finns en kravspecifikation vilket är en sammanställning av de krav som identifierades. 

Styrkor som bör bevaras  

En kvalitet hos akutjournalen som bör bevaras i en digital plattform är dess mobilitet. Att 

akutjournalen är mobil medför att personalen kan ta med den till patienten och ha tillgång till 

informationen som står hos patienten. Därmed bör även en digital plattform för akutjournalen 

vara mobil. För att få med sig enkelheten i att bära med sig ett papper bör den digitala 

plattformen utöver att vara mobil även vara lätt och inte för stor. 

Under fältstudierna upptäcktes en taktik som läkarsekreterarna använde för att förmedla 

information till läkare och sjuksköterskor. Läkarsekreterarna har inte behörighet att skriva in 

andra uppgifter i akutjournalen än det som ingår i deras arbetsuppgift. Det händer dock att 

läkarsekreterarna har en åsikt om en patient som de vill framföra till det team som ska ta hand 

om patienten. Vad de då gör är att skriva ett meddelande på en extern lapp och lägga lappen i 

plastfickan med akutjournalen, så att läkare och sjuksköterskor kan läsa den. På detta sätt är det 

möjligt för läkarsekreteraren att förmedla information utan att dokumentera i akutjournalen, 

vilket är en kvalité som bör bevaras om akutjournalen överförs till en digital plattform. Vidare 



 

25 

 

gör detta sätt att förmedla information det väldigt tydligt vilken patient informationen på lappen 

handlar om, då den ligger i en specifik patients plastficka. 

De akutjournaler som ett team har i sitt teamrum representerar de patienter som teamet har, och 

när någon i teamet ska träffa en patient tar de den patientens akutjournal med sig. Även i en 

digital plattform för akutjournalen bör det därmed finnas en representation över vilka patienter 

som ett teamet har samt en möjlighet att välja vilken av dessa patienters journal som ska visas. 

Om ett team har fått en ny patient får de idag reda på det genom att de blir tilldelade en fysisk 

akutjournal. Tilldelningen sker antingen genom att ledningssjuksköterskan eller 

ambulanspersonalen lämnar den till dem eller genom att de själva går och hämtar en 

akutjournal. Att få en fysisk akutjournal i handen gör det väldigt tydligt för teamet att de har 

fått en ny patient. Om inte en tydlig signal ges för detta i den digitala plattformen för 

akutjournalen så finns en risk att change blindness uppstår. Change blindness innebär att man 

missar förändringar som sker i miljön. Faktorer som minskar sannolikheten för att en förändring 

upptäcks är till exempel hög arbetsbelastning vilket sjukhuspersonal ofta har, eller om 

förändringen sker i en miljö som inte är synlig när förändringen sker (Wickens, Hollands, 

Banburry, & Parasuraman, 2013). I en digital plattform för akutjournalen är det möjligt att den 

nya patienten hamnar i en lista i en vy som kanske inte är öppen jämt, vilket för att förändringen 

inte är synlig. Wickens et al. (2013) menar att man bör göra viktiga förändringar explicita och 

ge dem en hög salience för att minska risken för att de missas. Därför bör en digital akutjournal 

ha en tydlig indikation för när teamet har fått en ny patient. 

I akutjournalen står patientens namn och personnummer vilket ger en representation av vilken 

patient akutjournalen tillhör. En representation för detta bör även finnas i en digital plattform 

för akutjournalen. I bakgrunden nämns att Strauss (2015) menar att förväxling av journaler är 

en risk som ökar med digitala plattformar, varför denna representation bör vara tydlig. 

En styrka hos akutjournalen är att den är kompatibel med ambulansjournalen, vilket även en 

digital plattform för akutjournalen bör vara så att den inte leder till att något som idag inte 

behöver dubbeldokumenteras kommer att behöva dubbeldokumenteras. 

Under datainsamlingen framkom att en bra egenskap hos akutjournalen är att den ger en bra 

överblick. Det går att se mycket viktig information på en och samma sida. Framförallt var det 

vitalparametrarna och prioriteteten som läkare och sjuksköterskor tyckte var viktigt att se. 

Akutjournalen ger en tydlig bild av patientens prioritetsfärg och varför patienten har den 

prioritetsfärgen då både värdena på vitalparametrarna och vilken prioritet de har syns. Att kunna 
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se prioritetsfärgerna låter personalen använda sin perception för att uppfatta deras och 

patientens prioritet, vilket är bättre än att låta dem räkna ut prioriteten utefter värdena (Johnson, 

2010). Detta innebär att även i den digitala plattformen för akutjournalen är det viktigt att utöver 

att kunna se vitalparametrarnas värden även kunna se deras prioritetsfärg. 

På akutjournalen är det lätt att se om det finns en ny ordination, det är bara att vända blad och 

se om det finns en ordination där som inte är signerad. I en digital plattform för akutjournalen 

måste det också synas tydligt om det finns en ordination som ej har givits. Samma sak gäller 

prover, det måste synas om det finns ett prov som ska tas, annars finns det även här risk för att 

change blindness uppstår. 

En fördel med pappersformatet på akutjournalen är att den kan flyttas runt mellan personal, 

vilket är nödvändigt då en patient träffar både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, vilka 

alla skriver i patientens akutjournal. Att flera personer kan skriva i och ha åtkomst till samma 

akutjournal måste vara möjligt även i en digital plattform för akutjournalen, en patients journal 

måste finnas tillgänglig på flera plattformar. 

Sist men inte minst är en bra kvalité med akutjournalen att den går att sortera. Att 

läkarsekreteraren lägger de brådskande akutjournalerna i en hög som har en etikett med 

”brådskande” visar hur de använder miljön för att stödja deras kognition och distribuera den 

över tid. De förbereder för uppgiften att skriva in diktatet genom att sortera akutjournalerna på 

ett sätt som underlättar deras arbete i ett senare skede då det bara är för dem att ta den översta 

akutjournalen i högen märkt ”brådskande”. Detta försnabbar läkarsekreterarens arbete då denne 

inte behöver bläddra igenom alla akutjournaler och leta fram de som är brådskande, samtidigt 

som det minskar risken för att man missar någon som är brådskande. För att bevara denna 

kvalité i den digitala plattformen bör man kunna märka upp journalerna med hur brådskande 

deras diktat ska avlyssnas. För att väga upp enkelheten med att ta en akutjournal från högen 

märkt ”brådskande” bör diktaten finnas sorterade i COSMIC med de mest brådskande överst. 

Detta för att när människor söker efter något i till exempel en lista med namn så gör de det i en 

seriell ordning, därmed upptäcks det sökta objektet snabbare desto högre upp det är i listan 

(Nunes, Wickens, & Yin, 2006). Att ha de mest brådskande diktaten överst i en lista skulle 

därmed underlätta läkarsekreterarens arbete. 

Innehåll i akutjournalen som måste överföras till en digital plattform 

Vad som är viktigt vid överföring av akutjournalen till en digital plattform är att det i den 

digitala plattformen måste det vara möjligt att dokumentera det som idag dokumenteras i 
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akutjournalen. Därmed måste den digitala plattformen innehålla funktioner för anamnes, triage, 

övervakning och åtgärder, ordinationer, prover, omvårdnad samt ordination till avdelning. 

I anamnes skriver läkarsekreterare, sjuksköterskor och läkare in aktuell information om 

patienten. Denna information ger personalen en uppfattning av vad patienten har varit med om 

och vad det kan vara som är fel. Att föra in denna information måste även kunna göras i en 

digital plattform för akutjournalen. 

Triageringen ger patienterna en prioritetsfärg. Prioriteten sorterar in patienterna i vilka som 

behöver omhändertas nu och vilka som kan vänta. Triagering är något som ska göras på 

samtliga patienter varför det är viktigt att en digital plattform för akutjournalen har en sådan 

funktion. I och med att vitalparametrarna skrivs i ett digitalt system kan systemet själv avgöra 

vilken prioritering en patient har. Viktigt är dock att systemet tar hänsyn till hur gammal 

patienten är då kritiska värden på vitalparametrar varierar mellan olika åldrar. Även om den 

digitala plattformen för akutjournalen själv kan prioritera patienten är det viktigt att 

vitalparametrarna och åldern fortfarande är synliga så att läkare och sköterskor förstår varför 

en parameter får en viss prioritet och för att de ska kunna göra en egen tolkning av data. Det är 

även viktigt att kunna skriva in vitalparametrar flera gånger då många patienter omtriageras. 

Det bör även vara möjligt att manuellt ändra prioriteten på en patient då en omprioritering kan 

ske utan att vitalparametrar tas om. 

Personalen måste kunna skriva in vilka in-och utfarter en patient har fått insatta, när de sattes 

in och när de togs ut. Det måste vara möjligt för läkare att ordinera läkemedel vilket innefattar 

att ange vilket datum läkemedlet ordinerades, vilket läkemedel det handlar om, styrka på 

läkemedlet, hur stor dos och hur det ska administreras. Sedan ska den sköterska som faktiskt 

tilldelar läkemedlet kunna ange vilken tid doseringen är påbörjad samt när den är avslutad.  

Vidare ska det gå att ange vilka prover som ska tas på en patient samt vilka omvårdande 

aktiviteter som har utförts på en patient. Om en patient ska skickas till avdelningen ska det även 

vara möjligt att förse avdelningen med nödvändig information. 

Det som skrivs i akutjournalen ska kunna spåras till den ansvarige läkaren eller sköterskan, 

varför den har rutor för signatur vid många av de aktiviteter som utförs. Denna spårbarhet måste 

behållas i en digital plattform för akutjournalen och det måste därmed finnas en 

signaturfunktion i den för att det ska gå att se vem som har gjort vad. 
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Problem och önskemål 

Det sker en hel del dubbeldokumentation på akutmottagningen idag. Ett exempel är när en 

vitalparameter mäts, då visas den på skärmen för den artefakt som mäter den, skrivs ner i 

akutjournalen (ibland via att först ha blivit nerskriven på en annan papperslapp), dikteras och 

skrivs till sist in i COSMIC. Detta visar på behovet av att information som skrivs på en digital 

plattform för akutjournalen även bör vara tillgängligt i COSMIC då det skulle avlägsna en del 

av dubbeldokumentationen. Det skulle i så fall räcka att till exempel skriva in vitalparametrarna 

en gång när de mäts. Ett annat exempel är patientens prioritet, vilken markeras både i 

akutjournalen samt i COSMIC, även denna skulle räcka att dokumentera en gång om 

kompabilitet finns mellan den digitala plattformen för akutjournalen och COSMIC. 

När läkare och sjuksköterskor träffar patienter skriver de oftast in sig i COSMIC efter att de har 

varit hos patienten. Detta blir ett problem då det i COSMIC ser ut som att patienten träffade en 

läkare eller sjuksköterska mycket senare än vad som faktiskt var fallet. Då akutmottagningen 

har som mål att alla patienter ska få träffa någon inom 20 minuter ser det ut som att detta mål 

inte uppnås även om det gör det. Vid ett fall under observationen blev detta problem väldigt 

tydligt. En sjuksköterska befann sig vid en patient från det att patienten kom in till 

akutmottagningen tills att patienten fått träffa läkare. När data sedan skulle skrivas in i COSMIC 

hade de 20 minuterna passerat och patienten låg på minustid, trots att denne hade haft någon 

hos sig hela tiden. Detta medför att akutmottagningens statistik blir fel och dator eller patient 

blir en prioriteringsfråga, ska sköterskan prioritera att skriva i COSMIC eller att träffa 

patienten? Med kompabilitet mellan COSMIC löser sig detta problem eftersom aktiviteter då 

inte dokumenteras i efterhand. 

Att det i COSMIC skrivs in först i efterhand att till exempel en patient har triagerats och i vilket 

rum patienten ligger är en risk. När en sjuksköterska hämtar en patient från väntrummet och går 

till ett rum för att triagera är det bara den sjuksköterskan (och eventuellt några få andra) som 

vet att denna patient behandlas nu samt vart patienten och sjuksköterskan själv är. Samma sak 

gäller vid till exempel blodprov där det kan hända att den sjuksköterska som tar blodprovet är 

den enda som vet att det har gjorts, fram till att det är ifyllt i COSMIC. För att övrig personal 

ska veta var patienter befinner sig och om de får någon omvårdnad krävs utöver att den digitala 

plattformen är kompatibel med COSMIC även att den uppdaterar COSMIC i realtid. På det 

viset ökar personalens situation awareness i och med att det går att lita på att den information 

som finns om en patient är uppdaterad. 
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En annan nackdel med pappersformatet är att det bara är den som har akutjournalen som kan 

läsa i den. En del av informationen om patienten finns bara i akutjournalen, vilket kan leda till 

att alla som borde ha all information om patienten inte alltid har det. Detta var ett problem som 

uppenbarades under observationen. Vid ett tillfälle behövde ett team få hjälp av personal från 

ett annat team. Det teamet hade endast den information om patienten som stod i COSMIC 

(vilket inte var all information), varför missförstånd uppstod i vad för vård patienten hade fått. 

För att förhindra dessa typer av missförstånd bör en patients journal finnas tillgänglig på flera 

plattformar, så att information om en patient kan nås av alla som behöver den. 

Något som nämndes under datainsamlingen var att det saknades ett meddelande om när ett 

provsvar finns. I dagsläget måste läkare och sköterskor aktivt gå in och kolla om något provsvar 

finns. Detta är något som både tar tid samt är en risk då den människor kan glömma bort att 

kolla om ett provsvar finns om de befinner sig i en stressad arbetssituation (Johnson, 2010). 

Detta kan medföra att en patient är på akutmottagningen längre än vad denne egentligen 

behöver, vilket kan undvikas med en notifikation som talar om att ett provsvar har kommit så 

att personalen inte själva behöver komma ihåg att kolla upp det. 

Andra problem som togs upp var bristen på utrymme i akutjournalen. Rutnätet där puls och 

blodtryck ska ritas upp är för litet, så det händer att personalen får ta en ny akutjournal eller 

något annat papper för att fortsätta rita upp en patients vitalparametrar när de mäts om. Det 

finns för få platser för att skriva sitt namn med kopplad signatur vilket gör att personalen får 

skriva detta där det finns plats, vilket ofta blir i marginalerna. Detta problem försvinner med en 

digital plattform för akutjournalen då den inte har samma fysiska begränsning som en 

pappersjournal har. 

Ett problem som nämndes är att det händer att personalen inte fyller i att de har tagit ut in- eller 

utfarter ur patienterna. Därmed kan det till exempel se ut som att en patient har lämnat 

akutmottagningen med en nål kvar i armen. För att lösa detta bör det inte vara möjligt att skriva 

ut en patient om denne fortfarande ser ut att ha något insatt. 

Att ha en akutjournal i pappersform innebär en risk i sig, då ett papper kan försvinna. Personalen 

nämnde att det har hänt att akutjournaler har försvunnit. Med en digital plattform minskar denna 

risk eftersom även om alla digitala plattformar för akutjournalen skulle försvinna finns 

journalerna kvar eftersom de finns i ett system och inte enbart i en specifik artefakt. 
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Personalen nämnde även att det uppstod svårigheter med att tyda vad som var skrivet i 

akutjournalen, på grund av en svårläst handstil. Med en digital plattform för akutjournalen 

försvinner det här problemet förutsatt att ett typsnitt som är lätt att läsa används. 

Kravspecifikation 

En digital plattform för akutjournalen ska vara: 

 Mobil 

 Lätt i vikt 

I en digital plattform för akutjournalen ska: 

 Det som skrivs in även synas i COSMIC 

 Det som skrivs in synas i COSMIC på en gång 

 Data från ambulansens journalsystem synas 

 En journal finnas tillgänglig på flera plattformar 

I en digital plattform för akutjournalen ska man kunna: 

 Skriva in anamnesdata 

 Triagera 

o Skriva in vitalparametrar 

o Se vitalparametrarnas prioritet 

o Ange ESS-prioritet 

o Se patientens prioritet 

o Ändra en patients prioritet 

o Skriva in vitalparametrar på nytt 

o Se de tidigare vitalparametrarna 

 Skriva in övervakning och åtgärder 

 Ordinera läkemedel 

 Beställa prover 

 Skriva in omvårdande åtgärder 

 Förse avdelningar med relevant information om ankommande patienter 

 Skriva kommentarer om en patient 

 Märka upp brådskandegrad av diktat 

 Signera 

I en digital plattform för akutjournalen ska det finnas: 
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 En lista över ett teams patienter 

 En tydlig representation av vilken patient journalen tillhör 

 Något som säger till när ett team har fått en ny patient 

 Något som säger till när det finns en ny ordination av läkemedel 

 Något som säger till när ett nytt prov har beställts 

 Något som säger till när provsvar finns 

 Något som säger till om en patient ser ut att ha en in- eller utfart insatt vid utskrivning 

 Tillgång till ambulansjournalen 

 Tillgång till remisser 

 Tillgång till 1177-anteckningar 
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5. DISKUSSION 
Diskussionen inleds med en resultatdiskussion där relevansen av de olika aspekter diskuteras. 

I resultatdiskussionen diskuteras även några av de krav som identifierades i relation till de 

teorier som redogjordes för i teoridelen. Sedan följer en diskussion om de metoder som använts 

vid datainsamlingen och analysen samt en diskussion om etiska överväganden i denna studie. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring framtida studier. 

5.1 Resultatdiskussion 
Denna studie resulterade dels i beskrivningar av informationsflödet på akutmottagningen, 

akutmottagningens fysiska layout, akutjournalens flöde samt dess fysiska layout. Studien 

resulterade även i en kravspecifikation innehållandes krav på vad en digital plattform för 

akutjournalen bör innehålla. Det som beskrivningen av informationsflödet på akutmottagningen 

och akutmottagningens fysiska layout bidrog till var en förståelse av hur arbetet på 

akutmottagningen går till. Som Wilson et al (2007) och Nemeth et al. (2006) säger så är det 

viktigt med en förståelse av detta för att ta fram artefakter som ska stödja arbetet. Således var 

beskrivningarna av informationsflödet på akutmottagningen och akutmottagningens fysiska 

layout viktiga komponenter för att hitta de krav som ställs på en digital plattform för 

akutjournalen. Då det även är viktigt att studera de artefakter som ska ersättas av ett digitalt 

system (Blandford & Furniss, 2005; Nemeth et al., 2006) var aspekterna som visade 

akutjournalens arbetsflöde och dess fysiska layout även de viktiga. Att studera dess fysiska 

layout var viktigt för att få en förståelse över vilka handlingar som måste vara möjliga att utföra 

i en digital plattform, och genom att studera dess flöde kunde styrkor och svagheter identifieras. 

Kravspecifikationen grundas i ovan nämnda beskrivningar vilka samtliga är beskrivningar från 

observationerna på akutmottagningen i Linköping. Det är på denna akutmottagning som den 

digitala plattformen är tänkt att realiseras, vilket ger studien en hög ekologisk validitet. Det är 

på denna akutmottagning kravlistan är applicerbar. Vidare varierar generaliserbarheten i 

kraven. Kraven att den digitala plattformen ska vara lätt och flyttbar kommer från att personalen 

ofta bär akutjournaler med sig, och då de är i pappersformat är de lätta, flyttbara och får enkelt 

plats i fickorna på arbetskläderna. Dessa krav kan generaliseras även till andra 

akutmottagningar som använder pappersjournaler eftersom de grundas i pappersformatet i sig 

och inte i arbetsflödet på den specifika akutmottagningen. 

Önskemålet om att ha en påminnelse om när ett provsvar finns indikerar om att personalen vill 

avlasta arbetsminnet. Då en akutmottagning är en arbetsplats med hög stressfaktor och Johnson 

(2010) menar att människor i en stressad arbetssituation har en tendens att glömma saker bör 
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kraven om påminnelser och notifieringar rörande nya patienter, provsvar, prover som ska tas 

och ordinationer som ska ges, vilka blir minnesstöd för personalen, kunna generaliseras även 

till akutmottagningar som arbetar på ett liknande sätt som akutmottagningen i Linköping. Ash 

et al. (2004) nämner att ett problem med digitala akutjournaler är att personalen inte blir märker 

att det finns en läkemedelsordination. Detta styrker att påminnelser och notifieringar behövs i 

en digital plattform, för att hjälpa personalen att upptäcka förändringar. Genom påminnelser 

och notifieringar fördelas kognitionen mellan människor och artefakter till större del, då den 

digitala plattformen blir en del i att komma ihåg vad som behöver göras (Hutchins, 1995).  

Att det måste finnas en möjlighet för läkarsekreterarna att skriva kommentarer om patienter för 

att förmedla detta till läkare och sjuksköterskor innebär i distribuerad kognitions mening en 

möjlighet att koordinera interna och externa representationer då läkarsekreterarens inre tankar 

blir synliga på ett externt objekt, vilket idag sker då läkarsekreterarna skriver ner sina tankar på 

lappar vilka läggs i plastfickan med akutjournalen. Ash et al. (2004) nämner att 

kommunikationen via papper, vilket är vanligt förekommande, försvinner då vårdsystem 

digitaliseras, vilket bygger under detta krav för en digital plattform för akutjournalen. 

Kravet att den digitala plattformen ska innehålla en god överblick, vilket kommer från 

personalens åsikter om att pappret ger en trygghet då viktig information finns tillgänglig på ett 

och samma blad är även det i enlighet med vad Ash et al. (2004) fann. Även i deras studie 

uppgav vårdpersonal att pappersjournaler ger en mycket bättre överblick än vad digitala 

plattformar gör. 

En tydlig representation för vilken patients journal som det skrivs i är ett viktigt krav som styrks 

av både Strauss (2015) som säger att risken att skriva i fel akutjournal ökar med digitala 

journaler samt av Ash et al. (2015) som presenterar att läkare uppgav att de i större utsträckning 

ordinerar läkemedel till fel patienter då journaler är digitala. Således kan patientsäkerheten 

drabbas av att akutjournalen blir digital, varför en tydlig representation av patienten är viktig 

för att misstag som dessa inte ska ske. 

Förutom styrkor med pappersformatet identifierades även krav som härstammar från brister 

med det. En av bristerna med pappersformatet var att information om patienter inte alltid nådde 

ut till alla som behövde den, eftersom det enbart är de personer med tillgång till akutjournalen 

som har tillgång till dess innehåll. Detta ledde till missförstånd i vad en patient hade fått för 

behandling. Det här är i enlighet med en av de brister med journaler i pappersformat som 

identifierades av Comandé et al. (2015), som menar att journaler i pappersformat är 

problematiskt då det enbart är den person som för tillfället har journalen i sin ägo som vet vad 
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det står i den. Således ledde detta problem till att en journal ska finnas tillgänglig på flera 

plattformar, så att all personal som behöver se en patients journal har möjlighet att göra det. 

Vidare är kraven av olika karaktär, några av dem är tekniska såsom de krav som handlar om 

kompabilitet mellan systemen och möjlighet att signera medan andra är designmässiga såsom 

en god överblick och en tydlig representation för vilken patients journal man skriver i. Båda 

typer av krav är viktiga för att den digitala plattformen ska fungera. De tekniska kraven är 

viktiga för att plattformen ska vara funktionell, medan de designmässiga kraven är viktiga för 

den digitala plattformens användbarhet, så att den inte leder till incidenter. 

Implikationer 

Det denna studie har resulterat i är de krav som ställs på en digital plattform för akutjournalen 

som idag används på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Då kraven i 

studien stämmer överens med vad många tidigare studier har kommit fram till innebär det att 

DiCoT, observationer och Contextual Inquiry fungerar bra för att ta reda på vad som behövs 

då fysiska artefakter ska digitaliseras. Kravspecifikationen som tagits fram i den här studien 

gör det möjligt att fortsätta processen med att digitalisera akutjournalen som används på 

akutmottagningen i Linköping. En behovsanalys som denna krävs för att man ska veta vad 

som ska vara med och är ett första steg i processen för att digitalisera system. För 

akutmottagningen i Linköping innebär det här att processen mot ett modernare och effektivare 

arbetsflöde kan inledas. 

5.2 Metoddiskussion 
Syftet med det här projektet var att ta reda på vilka krav som ställs på en digital plattform om 

akutjournalen överförs till en sådan. För att ta reda på detta skulle först och främst en förståelse 

för hur arbetsflödet med akutjournalen ser ut erhållas. Att i datainsamlingen integrera 

observationer och CI var till stor hjälp för att besvara denna första frågeställning. Att integrera 

dessa datainsamlingsmetoder innebar att frågor om arbetet ställdes under tiden det utfördes 

vilket gav en möjlighet att fråga om såväl detaljer som större händelser. Integrationen 

minimerade även risken för feltolkningar av fenomen då tankar delades med de observerade 

vilka korrigerade ens missuppfattningar. Utöver detta erhölls en genomgång av akutjournalen 

för att få en förklaring av dess innehåll vilket underlättade observationerna då viss kunskap om 

arbetet hade erhållits i förväg och arbetet avbröts därmed i mindre utsträckning av frågor. 

Sammanfattningsvis gav integrationen en djupare och korrektare förståelse av arbetet. Djup i 

den meningen att förklaringar på detaljnivå erhölls, korrektare i den meningen att feltolkningar 

korrigerades. Att ha ett välarbetat svar på denna frågeställning var viktigt då det var i 
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arbetsflödet som styrkor och svagheter med akutjournalen kunde identifieras. Det är även i 

enlighet med det som Nemeth et al. (2006) säger, att en djup förståelse för ett arbete är viktigt 

för att kunna ta fram en artefakt som ska stödja det. 

Att utföra observationer medför dock alltid en risk i och med att det naturliga flödet störs då 

människor beter sig annorlunda då de är observerade (Howitt, 2010). För att undvika detta i så 

stor grad som möjligt observerades sjuksköterskor och läkare med lång arbetserfarenhet och 

som inte var nya på arbetsplatsen. Anledningen till detta var för att erfaren personal ansågs vara 

mer bekväm i sin yrkesroll och påverkas förmodligen mindre av att ha en person som följer 

efter dem än vad en person som är ny på arbetsplatsen gör. Faktumet att sjukhuset är ett 

universitetssjukhus mildrade även det konsekvenserna av en observatör eftersom personalen 

var van vid att ha studenter och diverse andra personer som följer efter dem. 

Datainsamlingen bestod av tre observationer, utspridda över en tvåveckors period, varav en var 

en halvdag med läkare och två var heldagar med sjuksköterska. Att genomföra flera 

observationer ökar validiteten på studien i och med att fenomen som har observerats under flera 

observationer inte bör vara en tillfällighet. Vidare var det två olika sjuksköterskor som 

observerades vilket ökade validiteten ytterligare då beskrivningarna till de tre DiCoT-

aspekterna baseras på information från två olika källor och arbetet sågs från olika synvinklar. 

Att även observera andra yrkesroller hade varit bra att göra eftersom olika yrkesroller behandlar 

akutjournalen i olika delar av dess flöde, dock var det inte möjligt att observera alla yrkesroller 

som arbetar med akutjournalen på grund av den begränsade tiden för studien. Människor i 

yrkesroller andra än de som observerades men hade en relation till akutjournalen ställde dock 

upp på att svara på frågor under tiden de arbetade. På detta sätt erhölls en god insikt även i hur 

de använde akutjournalen vilket bidrog till en helhetsförståelse av arbetet med akutjournalen. 

Huruvida antalet observationer som genomfördes var tillräckligt kan ifrågasättas. 

Akutmottagning är en extremt komplex miljö och för att uppfatta allt som händer krävs en god 

domänkunskap och förståelse för det språk och de termer som personalen använder sig utav. 

Bättre domänkunskap och förståelse för språk och termer hade erhållits vid fler observationer 

än vad som utförts och det finns en risk att ytterligare problem som inte har uppdagats i denna 

studie finns med akutjournalen. Som nämnt ovan bidrog dock kombinationen av observationer 

och CI till en god förståelse varför jag anser att antalet observationer var tillräckligt för denna 

studie. Att överföra akutjournalen till en digital plattform är en process, där produkten kommer 

att förbättras efter hand. Därmed kan kompletterande observationer utföras om det blir 

nödvändigt. 
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Denna studie har genomförts individuellt. Detta kan ses som ett problem då en enda person får 

en central roll den tolkning av data som lett till resultatet. Dock har analysprocessen inneburit 

upprepad kontakt med materialet. Data har bearbetats på ett systematiskt sätt då den först har 

samlats in, renskrivits, kodats och kategoriserats, vilket var värdefullt för analysen. Även under 

datainsamlingen fanns fördelar med att enbart en individ var där då två eller fler individer ger 

en större negativ effekt på testdeltagarna. 

Etiska överväganden  

Att observera inom vården ställer etiska krav på den som utför studien. Det finns känslig 

information som inte får komma ut och sekretess kring patienter råder. Som nämnt i 

metodkapitlet skrevs ett papper på om tystnadsplikt vilket var av yttersta vikt för att få tillstånd 

att utföra studien. Patienter har varit närvarande under observationerna, men att anteckna 

känslig information om dessa har inte varit nödvändigt eftersom studiens fokus har varit 

interaktionen mellan personal och akutjournal, inte interaktionen mellan personal och patient. 

I praktiken innebar detta att det som antecknades under observationerna var till exempel att 

pulsen mättes och dokumenterades i akutjournalen. Vad pulsen låg på eller vem den mättes på 

var inte relevant. Vidare försiktighetsåtgärder vidtogs i form av att inget filmades eller 

fotograferades. Kopior på akutjournaler har erhållits för att kunna studera dem. Kopiorna har 

varit tomma vilket har garanterat att varken patienter eller personal som skriver i dem har kunnat 

identifieras. 

5.3 Framtida studier 
Detta arbete är en del i processen att överföra akutjournalen som används på akutmottagningen 

i Linköping till en digital plattform. I denna studie har fokus legat på vad en digital plattform 

för akutjournalen bör innehålla. För att gå vidare i denna process bör det undersökas hur 

plattformen ska vara utformad i mening av hur funktionerna ska se ut, var de ska sitta, hur man 

ska navigera på plattformen med mera. En sådan undersökning är en viktig del i processen i 

enlighet med det som Zhang et al. (2003) och Flewwelling et al. (2014) säger, att det är viktigt 

att en produkt är användaranpassad då en svåranvänd produkt kan leda till fler incidenter istället 

för att underlätta i arbetet. När en färdig prototyp finns är det viktigt att användartesta och 

utvärdera den innan den sätts i bruk för att försäkra sig om att den är anpassad till användarna 

och inget annat. 

Som nämnt i metoddiskussionen har endast två yrkesroller observerats i denna studie. Att 

observera resterande yrkesroller vore bra för att få bättre inblick i hur akutjournalen används av 

dem. Att studera andra yrkesroller kan även bidra med kunskap om vilken information i 
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akutjournalen som är viktig för vilka yrkesroller. En sådan studie skulle innebära att det blir 

möjligt att anpassa den digitala plattformen efter yrkesrollerna, vilket är en fördel som digitala 

system har (Reddy et al., 2001). På så sätt undviks att personalen blir utsatt för överflödig 

information. Att ta reda på vilken information som ska nå ut till vilka roller är även viktigt för 

att all personal inte ska behöva få alla notifieringar om alla patienter, då detta skulle bli ett stort 

störningsmoment. Framtida studier kan även innefatta att undersöka andra akutmottagningar 

som använder akutjournaler i pappersform, för att på så sätt kunna tillhandahålla en mer 

generell kravspecifikation. 

Vidare finns det andra papper på akutmottagningen som används som komplement till eller 

istället för akutjournalen vid vissa tillfällen. Hur dessa kan implementeras i den digitala 

plattformen för akutjournalen bör också undersökas för att kunna övergå helt till ett digitalt 

system. 

Dikteringen är en stor del av den dubbeldokumentation som sker idag. Det är möjligt att i och 

med att akutjournalen överförs till en digital plattform försvinner behovet av att diktera. Detta 

är dock inte något som har legat i fokus för denna studie, varför ytterligare studier bör 

genomföras för att ta reda på hur en digital plattform för en akutjournal annars ska utformas 

så att dikteringen ej blir nödvändig. Framtida studier bör även undersöka huruvida det finns 

överflödiga funktioner i akutjournalen vilka en digital plattform ej behöver innehålla.  
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6. SLUTSATS 
Syftet med studien var att ta reda på vilka krav som ställs på en digital plattform då 

akutjournalen som används på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping ska 

överföras till en sådan. Nedan presenteras slutsatser från studien. 

Hur ser arbetsflödet med akutjournalen på akutmottagningen vid 

Universitetssjukhuset i Linköping ut idag? 

Det studien kom fram till var att akutjournalen passerar en mängd olika människor och 

yrkesroller. Den börjar hos en läkarsekreterare, hamnar sedan hos ledningssjuksköterskan 

vilken delar ut den till ett team. Där tar en sjuksköterska eller undersköterska över den för att 

triagera patienten. Därefter tar en läkare akutjournalen för att träffa patienten och ordinera 

läkemedel. Sedan cirkulerar akutjournalen mellan sjuksköterska, undersköterska och läkare i 

teamet medan dessa vårdar patienten. När patienten är tillräckligt frisk för att åka hem eller till 

en avdelning på sjukhuset återgår akutjournalen till läkaren som dikterar dess innehåll. Till sist 

får en läkarsekreterare åter akutjournalen och avlyssnar diktatet, skriver in det i COSMIC, 

skannar in akutjournalen och slänger den sedan. 

Vilka kvaliteter har akutjournalen som bör bevaras vid överföring till en 

digital plattform? 

En hel del kvaliteter identifierades med pappersformatet, såsom att det är en artefakt som är lätt 

att bära på och flytta runt. Pappersformatet möjliggör även för alla yrkesroller att dokumentera 

i samma akutjournal, den ger en bra överblick och att få ett papper i handen gör det tydligt för 

den sjuksköterska eller undersköterska som tar emot det att dennes team har fått en ny patient. 

Vilka svagheter finns med akutjournalen som kan lösas vid överföring till 

digital plattform? 

Några av de problem som identifierades med akutjournalen var att det sker en del 

dubbeldokumentation då en del av informationen i akutjournalen även ska dokumenteras i 

COSMIC, det glöms bort att fylla i att en patient har fått in- och utfarter uttagna och det finns 

inte tillräckligt med utrymme för att skriva in nya vitalparametrar. 

Alla kvaliteter och problem, vilka finns beskrivna i de tre första delarna under rubriken Krav, i 

resultatkapitlet, ledde fram till en kravspecifikation av vad en digital plattform bör innehålla 

om akutjournalen ska överföras till en sådan. Kravspecifikationen hittas i resultatkapitlet, under 

rubriken Kravspecifikation. 
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Bilaga 1 – Principer till informationsflödesaspekten 
Informtion Movement 

Kollar på hur informationen rör sig och förflyttas genom systemet. Överförs information 

mellan olika källor muntligt? Med hjälp av en artefakt? Larm? Mail? 

Information Transformation 

Hur ändrar informationen representationsform? Filtreras den när den går från en form till en 

annan? Lämpliga representationer stödjer problemlösande. 

Information Hubs 

En informationshubb är ett ställe där olika informationskällor möts och beslut baseras på de 

olika källorna. 

Buffering 

Här kan information bevaras för att tas fram när det är lämpligt. 

Communication Bandwith 

Kommunikation som sker face-to-face. 

Informal Communication 

Kommunikation som till exempel förmedlar kunskap genom historier. 

Behavioural Trigger Factors 

I ett system behöver alla individer inte veta det övergripande målet då det finns triggande 

faktorer. Triggande faktorer är faktorer i ett system som ger en viss respons hos individen. 
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Bilaga 2 – Principer till fysisk layout-aspekten 
Space and Cognition 

Hur används utrymme för att stödja individernas kognition? 

Perceptual Principle 

Finns det rumsliga representationer som stödjer kognitionen? 

Naturalness Principle 

Liknar representationer det som det representerar? 

Subtle Bodily Supports 

Använder individerna kroppen för att stödja deras kognitiva processer? 

Situation Awareness 

Vet individerna hur läget ser ut i form av vad som pågår, vad som har pågått och vad som ska 

hända? 

Horizon of Observation 

En individs observationshorisont är det som en individ kan se och höra. Detta har en stor 

inverkan på individens situationsmedvetenhet. 

Arrangement of Equipment 

Är utrustningen arrangerad på ett sätt som underlättar för individens kognitiva processer? 
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Bilaga 3 – Kategorier till Artefaktaspekten 
Dubbeldokumentation 

Egenskap 

Risk 

Användning 

Flöde 

Underlätta 
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