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Sammanfattning 

Kunskapsbaserade stöd får en allt mer central roll inom vård och omsorg. De viktigaste 

rekommendationerna som idag finns är de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen har tagit 

fram. Som det ser ut idag används dessa i olika utsträckning inom primärvården runt om i 

Sverige och många landsting har sina egna varianter på kunskapsstöd. Därför ska ett nationellt 

kunskapsstöd utvecklas som alla kan ta del av för möjliggörande av att patienten får den bästa 

möjliga vården, vilket också ska leda till en mer jämlik vård i hela Sverige. 

I denna studie samlades information in om hur ett sådant stöd skulle kunna utformas via 8 

intervjuer med läkare där resultatet sedan användes för att utforma en enkät som 16 personer 

inom primärvården från olika landsting besvarade. Enkäten behandlade frågor om hur de ville 

att informationen skulle presenteras och vilka huvudrubriker de ansåg vara viktigast i ett 

kunskapsstöd. 

Det visade sig att Behandling var den viktigaste huvudrubriken, att lättanvänt och pålitligt är 

viktiga egenskaper hos ett kunskapsstöd och att informationen ska presenteras kortfattat så att 

läkaren snabbt kan få en överblick av informationen då läkare ofta har tidsbrist.  

Nyckelord: kunskapsstöd, primärvård, common ground 
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1 Inledning 

Denna kandidatuppsats görs i ett uppdrag tillsammans med IT företaget HiQ och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) i ett projekt där en nationell visningsyta för primärvården i 

Sverige ska tas fram. Nationell visningsyta står för ett gemensamt kunskapsstöd, en och 

samma visningsyta som alla regioner i Sverige ska ta stöd och råd ifrån. 

HiQ är ett brett företag, som arbetar inom alla delar av framställningen av en produkt, från 

strategi, koncept och design till teknisk utveckling och implementering (HiQ, n.d.). I detta 

projekt arbetar de med Sveriges Kommuner och Landsting som är en organisation vars 

uppgift är att arbeta för utvecklingen av verksamheter ute i regionerna (Sveriges Kommuner 

och Landsting, n.d.). SKL fungerar som ett samordnande nätverk för kommuner, landsting 

och regioner, de finns till för att ge service och professionell rådgivning gällande de frågor 

som kommer upp i de verksamheter kommuner, landsting och regioner bedriver (Sveriges 

Kommuner och Landsting, n.d.) 

1.1 Begrepp 

Kunskapsbaserade stöd utvecklas alltmer och är en central roll för att vården och omsorgen i 

Sverige ska ge patienter bra vård (Health Navigator, 2015; Vårdanalys, 2015). 

Kunskapsbaserade stöd, eller kunskapsstöd som är benämningen i denna rapport, innefattar 

diagnos- och behandlingsrekommendationer som riktar sig till verksamhetens personal, i detta 

fall professioner inom primärvården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

Kunskapsstödet byggs upp av kunskapsdokument skrivna av experter inom det specifika 

ämnesområdet. För att sedan skapa en visningsyta och kunskapsstöd av detta sorteras 

dokumenten in i en struktur med standardiserade rubriker (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015). Någonting som också benämns i denna rapport är visningsyta, detta är den 

grafiska presentationen av kunskapsstödet, designen för hur stödet visuellt ska se ut. 

1.2 Varför nationell visningsyta för primärvården? 

Idag är Socialstyrelsens nationella riktlinjer de viktigaste rekommendationerna för vägledning 

och prioriteringar för primärvården och det är därför viktigt att dessa riktlinjer finns 

lättillgängliga i ett kunskapsstöd (Socialstyrelsen, n.d.-a). Riktlinjerna är framtagna av 

socialstyrelsen tillsammans med experter inom det aktuella forskningsområdet och finns nu i 
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15 stora kategorier som behandlar de vanligaste kroniska sjukdomarna inom psykiatri, 

primärvård och specialistvård (Socialstyrelsen, n.d.-a, n.d.-b; Vårdanalys, 2015). Diabetes, 

depression och ångest, hjärtsjukvård och tandvård är några av dessa kategorier 

(Socialstyrelsen, n.d.-a)  

Flera landsting utvecklar idag sina egna versioner av kunskapsstöd, de har kommit olika långt 

och hanterar inte riktlinjerna på samma sätt, Socialstyrelsens riktlinjer används inte i samma 

utsträckning i de olika landstingen vilket inte möjliggör en jämlik vård (Health Navigator, 

2015; Sveriges Kommuner och Landsting, 2015; Vårdanalys, 2015). Jämlik vård betyder att 

patienten eller brukaren ska få samma förutsättningar till vård oavsett vem denne är, vilken 

problematik denne har och oberoende av var i landet denne är bosatt (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2013). I rapporten från vårdanalys (2015) uppmärksammades det att 

vårdpersonal idag behöver söka externt på socialstyrelsens hemsida för att ta del av de 

nationella riktlinjerna, vilket i många fall är för tidskrävande under vårdpersonalens hektiska 

arbetsdagar. Detta leder då till att personalen inte går in och tittar på riktlinjerna utan förlitar 

sig på erfarenhet och andra källor som är mer lättillgängliga. 

1.2.1 Behovet för en nationell visningsyta finns 

På grund av bland annat ovanstående problematik har det visat sig finnas behov av ett 

nationellt kunskapsstöd (Socialstyrelsen, 2009). Ett nationellt kunskapsstöd skulle ge 

möjligheten att alla människor får bästa möjliga vård oavsett var i landet de bor (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013)  

En gemensam visningsyta skulle tillföra en gemensam kunskapsbank, common ground, för 

primärvården i Sverige. Begrepp common ground innefattar en gemensam grund av förståelse 

i bland annat kommunikation (Enfield, i Enfield & Levinson, 2006; Sternberg & Sternberg, 

2011).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta projekt är att tjänsten, den nationella visningsytan, ska vara ett användbart 

stöd för vårdprofessionen och bidra till att varje patient får bästa möjliga insats. Detta 

innefattar alltså att den nationella visningsytan ska vara det främsta stödet för 

kunskapsinhämtning för alla vårdcentraler i Sverige. Som mål för hela projektet ska denna 

visningsyta få effekten att den förbättrar kunskapsinhämtningen hos professionen och ger ett 

effektivare stöd i deras arbetsvardag. Med ett gemensamt och uppdaterat kunskapsstöd som 



3 
 

alla vårdcentraler kan ta del av är målet att det ska underlätta sökandet av information för 

professionen inom primärvården och även skapa möjligheten att ge patienten mer jämlik vård 

i Sverige.  

Denna specifika studie handlar om förarbetet när en design ska tas fram och hur ett nationellt 

kunskapsstöd kan skapa common ground inom primärvården och även mellan primärvården 

och patienterna. Detta mynnade ut i fyra konkreta frågeställningar: 

• Vilka huvudrubriker och aspekter anses vara viktiga i ett kunskapsstöd? 

• Vill användarna ha möjlighet att ge feedback på dokumenten i kunskapsstödet? 

• Hur skapas common ground av kunskapsstödet? 

• Hur ska informationen presenteras, detaljerad eller kortfattad? 

1.3.1 Avgränsningar 

I denna studie förklaras och genomförs visst förarbete för hur visningsytan ska utformas och 

det undersöks hur användare vill att informationen i ett kunskapsstöd ska presenteras, vilka 

huvudrubriker som anses vara viktiga, om de vill kunna ge feedback och vilka aspekter i ett 

kunskapsstöd de tycker är extra viktiga. 

Detta är alltså en förstudie som kommer att ge information om hur den faktiska visningsytan 

kan utformas i ett senare skede i processen. 

Målgruppen för denna visningsyta innefattade läkare inom primärvården, tanken är att 

visningsytan ska användas av all vårdpersonal men en avgränsning var tvunget att göras för 

att kunna centrera resultat och få tillräckligt många intervjudeltagare inom en grupp. För 

enkäten som skickades ut fanns dock inga begränsningar utan den fick all vårdpersonal inom 

primärvården svara på.  

2 Bakgrund och teori 

Människan utvecklar hjälpmedel och redskap för att underlätta sin vardag och allteftersom 

teknik utvecklas blir IT-produkter allt mer relevanta i arbetslivet och vardagen (Goodwin, 

2009). Från början stod IT för informationsteknik, men har med utvecklingen mer fått 

betydelsen interaktionsteknik då vi i allt större utsträckning interagerar med produkterna 

istället för att enbart få ut information av dem (Ottersten & Balic, 2006). Över 75 % använder 
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IT i sitt arbetsliv i Sverige idag vilket gör utformningen av användbara system mycket viktigt 

(Lind et al., 2011).  

Vid utveckling av IT produkter för arbetslivet är det viktigt att tänka på hur den ska utformas 

för att gynna verksamheten, en enskild produkt kan inte avskiljas från organisationen i övrigt 

(Lind et al., 2011). Det är ett måste att veta vilken nytta produkten ska ha för verksamheten 

för att kunna utveckla den (Ottersten & Balic, 2006), utformas ett nytt system utan att 

organisationen och arbetarna ändrar sitt arbetssätt till det nya systemet är arbetet förgäves 

(Lind et al., 2011).  

Alla som arbetar med IT har olika behov och ibland andra huvuduppgifter. Ett användbart 

system betyder inte att alla kan använda samma, utan systemet måste utvecklas utifrån varje 

enskilt fall (Lind et al., 2011). Alla designs är individuella till det specifika 

användningsområdet och måste vara applicerbart för dess användare.  

Design handlar om att göra en visuell lösning på ett konkret problem vilket innefattar allt från 

byggnader till elektronik och tjänster (Goodwin, 2009). För att designa en IT-produkt krävs 

det att varje detaljval görs utifrån hur produkten ska bete sig, vilken information som ska 

finnas och hur denna ska presenteras för att produkten ska vara användbar och förståelig 

(Ottersten & Balic, 2006) 

2.1 Viktigt att en produkt är användbar 

För att göra en produkt användbar krävs förståelse för vilka behov användaren har av 

produkten, i vilka situationer den kommer att användas (Ottersten & Balic, 2006). Det krävs 

också att människan är i fokus under designprocessen, kan inte en produkt eller tjänst 

användas av användarna har den inget värde (Arvola, 2014). Användbarhet betyder att 

användaren ska kunna utföra specifika uppgifter under tiden denne interagerar och använder 

produkten (Reiss, 2012). Produkten förväntas då göra vad användaren vill att den ska göra 

(Reiss, 2012). En lysknapp till exempel, är inte användbar om den inte gör det användaren vill 

och förväntar sig, tända och släcka (Reiss, 2012), skulle istället en dörr öppnas av knappen 

gör den någonting som inte förväntas och den anses då vara felaktig och inte speciellt 

användbar.  

För att få en produkt användbar är det därför viktigt, som beskrivs i ISO 9241-210, att få en 

klar bild och insikt i hur produkten ska användas och hur situationen för användningen ser ut 

(Arvola, 2014). Utifrån det går det sedan att specificera användar- och verksamhetskrav innan 
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designarbetet börjar (Arvola, 2014). Det går nämligen inte att lösa ett problem utan att först 

förstå vad det innebär och hur användningen av produkten kommer se ut (Goodwin, 2009). 

Att ha en bra bakgrundsförståelse kring problemet underlättar vid designbeslut och gör att 

designprocessen flyter på snabbare och bättre (Goodwin, 2009).  

Genom att arbeta utifrån användbarhet ökar möjligheten att uppnå de effektmål som ska 

åstadkommas med den nya produkten (Lind et al., 2011). Att från början designa utifrån hur 

produkten ska användas gör att det i större utsträckning blir effektivare arbete, Risken finns 

annars att ett komplext system som utformats måste göras om i slutet av projektet för att 

användarna inte förstår det (Arvola, 2014). 

2.2 Effektstyrning 

För att föra detta projekt framåt används en metod som kallas effektstyrning. Effektstyrning 

och effektkartläggning är registrerade varumärken som ägs av InUse, ett svenskt UX företag 

(InUse, n.d.) och skiljer sig från en del andra metoder på så sätt att effekterna är i fokus 

(Ottersten & Balic, 2006). Alla beslut som tas, oavsett hur stor eller liten detalj det är, görs 

mot de effektmål som tagits fram (Ottersten & Balic, 2006).  

I början av projektet görs en effektkarta för att undvika ospecificerade beskrivningar av den 

förväntade nyttan (Ottersten & Balic, 2006). En effektkarta är en strategisk planeringsmetod 

(Adzic, 2012) och används för att skapa diskussion och komma fram till vilka effekter 

produkten ska ha och hur de rimligen skulle kunna göras genomförbara (Ottersten & Balic, 

2006). Effektkarta är en metod för att skapa riktlinjer som projektgruppen sedan arbetar mot 

(Ottersten & Balic, 2006). För att en grupp ska arbeta effektivt behöver de ha gemensamma 

mål (Adzic, 2012), och effektkartan ska ge oss det genom att svara på varför produkten görs, 

vem användaren är, vad användaren vill med produkten och hur produkten ska utformas för 

att nå användarens mål (Ottersten & Balic, 2006).  

Anledningen till att en effektkarta görs är för att underlätta och förstå användarnas behov och 

situation och även för att förstå vilka mål verksamheten ska få ut och vilken koppling det 

finns mellan vald produktutformning och de önskade effekterna (Lind et al., 2011; Ottersten 

& Balic, 2006). 

I denna process finns också en styrgrupp som, utöver projektgruppen, ser till att alla beslut 

som tas kring designen i projektet styrs för att de effekter som tas fram vid 

effektkartläggningen uppnås, detta är en mycket viktig uppgift som i många andra 
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projektmetoder glöms bort (Ottersten & Balic, 2006). Det är styrgruppen som beslutar om 

förslag som resterande projektgruppen lägger fram och har därmed det yttersta ansvaret för att 

effekterna uppnås. 

2.3 Workshop 

Vi tillbringar mycket dyrbar tid på möten och det är därför viktigt att göra dem effektiva så 

ingen känner att det är bortkastad tid (Forsberg, 2012). Vid workshops är det en person som 

leder mötet genom mötesprocessen, denna person är neutral i de ämnen som diskuteras på 

workshopen och är med för att driva mötesgruppen framåt så de når resultat i mötets olika 

moment och inte stannar för länge på samma punkt. 

En avgörande del för att sådana möten ska fungera är delaktighet, kommunikation och att 

använda sig av gruppens fulla potential och kompetens, vilket innebär att det är bra om det är 

personer från olika delar av projektet med olika kompetens och synsätt som är med på mötet 

(Forsberg, 2012). En vanlig metod är att deltagarna först individuellt får skriva ner sina tankar 

och idéer om det aktuella ämnet och sedan läsa upp och diskutera dem med gruppen. På så vis 

blir flera idéer upplyfta och deltagarna påverkas inte av vad andra tänker och tycker, det blir 

en form av brainstorming (Forsberg, 2012) 

2.4 Informationsinhämtning 

Som tidigare nämnts är det viktigt med förståelse för organisationen och användarna för att 

kunna göra en bra design, och det finns olika sätt för inhämtning av information som krävs för 

den förståelsen.  

De största metoderna som skiljer sig inom detta är kvantitativa metoder så som enkäter och 

kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer (Goodwin, 2009). En stark dragning 

mellan dessa är att kvantitativ data i större utsträckning ger siffror medan det blir mer 

tolkningsdata i form av ord av kvalitativa metoder.  

Det är ingen av dessa metoder som generellt är bättre än den anda utan det beror på vilken 

data och information som ska tas fram, de passar olika bra för olika ändamål (Goodwin, 

2009). Goodwin (2009) beskriver att kvantitativ data kan användas för mer konkreta 

uppgifter, som till exempel hur lång tid det tar för en användare att söka upp viss information 

och se om det finns någon marknad för den nya produkten, kvantitativ data går oftast 

snabbare att samla in och det är oftast lättare att nå ut till flera. Trots det sistnämnda så är det 
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kvalitativa metoder som är mest användbara vid förstudier av designarbetet då det gäller att få 

förståelse för användarnas beteende och behov (Goodwin, 2009). Det bästa sättet för att förstå 

användarna till produkten och problematiken som idag finns är att gå ut och träffa dem, alla 

användargrupper och individuella användare är unika (Tidwell, 2010). Tidwell (2010) menar 

dock att det inte går att tillfredsställa alla individers önskemål och vilja, utan det handlar om 

att få en bild över vad som generellt stämmer överens med användargruppen. Det går alltså 

inte att basera sina antaganden på enstaka individers utlåtanden utan det krävs insamlad data 

från så många som möjligt för att få se mönster i användarnas behov och beteende. 

2.4.1 Intervjuer 

Som tidigare nämnts är intervjuer en kvalitativ metod och ett bra sätt att inhämta vetskap om 

hur organisationen fungerar och var problematiken ligger idag. 

Det finns olika typer av intervjuer, vilken som bör användas beror på vilken information som 

önskas få ut (Lantz, 2013). Det är därför viktigt att förbereda sig och bestämma dels vilken 

intervjuform som bör användas för ändamålet och sedan strukturera frågor efter det. En vanlig 

metod som används vid intervjuer är att hålla en konversation med personen som intervjuas 

och ställa öppna frågor där intervjuaren får tala fritt om sin uppfattning kring 

frågan/fenomenet (Lantz, 2013). Genom denna intervjumetod får intervjuaren en möjlighet att 

förstå personens uppfattning av situationen, du som intervjuare får se problematiken ur deras 

synvinkel (Goodwin, 2009; Lantz, 2013).  

När öppna frågor används är det upp till den intervjuade att tolka de frågor som ställs, alla 

uppfattar inte alltid frågan ur samma perspektiv utan svaret som fås blir kontextbaserat utifrån 

individens synvinkel (Lantz, 2013). För att få ut så mycket information som möjligt av 

intervjuer är det därför viktigt att inte glömma bort att det finns olika grupper inom en 

organisation som har olika intressen för produkten (Goodwin, 2009). Det finns intressenterna, 

som är de som beställer produkten, vilket då också oftast är kunden för produkten och så finns 

det användarna. De intressenter och kunder som finns har inte alltid samma åsikter utan tycker 

lite olika beroende på var i organisationen de befinner sig och har på så sätt individuella 

uppfattningar om produkten som ska utvecklas (Goodwin, 2009). Så för att få perspektiv på 

hur organisationen är uppbyggd och hur den fungerar är det bra att först ha intervjuer med alla 

intressenter och kunder innan det är dags att prata med användarna, det gör att du sedan får 

mer tid över att ägna åt användarna och deras behov och behöver inte tänka på 

organisationens uppbyggnad och krav. 
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2.4.2 Utförande 

Det bästa resultatet av en intervju fås genom att intervjua personer individuellt i den miljö 

som produkten ska användas i, till exempel vid deras kontorsplats. Vid intervjuer i denna 

kontext kommer den intervjuande ihåg mer detaljer än om denne bara ska förklara vad denne 

gör i vissa situationer och hur arbetet går till och det kan ge dig som intervjuar fler tips om 

följdfrågor genom att se arbetsmiljön (Goodwin, 2009). Då vissa personer tenderar att inte 

säga hela sanningen om någon av kollegorna eller cheferna är med så är det bra om 

intervjupersonen är ensam vid intervjutillfället. Någonting som också är viktigt att tänka på 

vid intervjuer är att inte påverkas av sitt eget intresse. Det är lätt att påverkas om den 

intervjuade är oense med intervjupersonen eller råkar glida in på ett sidospår som inte är 

relevant för de data som önskas (Lantz, 2013). 

2.4.3 Enkät 

Tidigare i rapporten togs det upp att det finns olika varianter på intervjuer. Förutom muntliga 

intervjuer med öppna frågor finns det även enkätinsamling, vilket också används i detta 

projekt. En enkät ses som en mer strukturerad och strikt med mer konkreta frågor än en öppen 

intervju, inte lika mycket förklarande utan används mer när konkreta funktioner och fenomen 

undersöks (Lantz, 2013). 

Tailored Design Method, TDM, är en designmetod som beskriver hur en enkät ska utformas 

för att den ska ge de resultat som önskas (Dillman, 2007). Metoden har två grundläggande 

områden som är viktiga att tänka på, dels är det viktigt att identifiera alla de delar i enkäten 

som skulle kunna påverka antingen kvalitén eller kvantiteten på responsen. Den andra viktiga 

delen är att organisera enkäten så att intensionen med den tydligt framgår för att minska 

missförstånd bland de som svarar på den (Dillman, 2007). Målet är att utforma frågorna på så 

sätt att de inte bara ger det önskade resultatet utan också att utforma dem på ett sätt så att alla 

respondenter tolkar frågan så lika som möjligt, därför är ordvalen i enkäten mycket viktiga. 

Dillman (2007) fortsätter förklara att om frågorna tolkas olika är det svårt att veta vilka 

grunder respondenterna baserat sitt svar på. Till skillnad från de öppna frågorna som ger 

kvalitativ data är tanken att enkäter mer ska ge kvantitativ data och inte kräva samma analys 

(Lantz, 2013).  

Det finns sju punkter att tänka på när enkätfrågor struktureras (I) använda lätta ord (II) inte 

vara vag i formuleringen (ingen plats för misstolkning), (III) ha korta koncisa frågor, (IV) 
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vara specifik, men inte för specifik (V) argumentera inte mot respondenten, (VI) undvika 

influenser, bias i frågorna, (VII) undvik hypotetiska frågor (Dillman, 2007). 

3 Metod 

När detta projekt startade var det redan välkänt att det fanns behov av en nationell 

visningsyta, tidigare studiebesök och enkäter tydde starkt på detta. På så sätt var en del av 

förarbetet redan gjort, det fanns motiv till att genomföra detta projekt så nu startades arbetet 

med hur detta nationella kunskapsstöd skulle utformas. 

3.1 Uppstart 

När arbetsgrupperna var indelade, vilka som skulle vara med i styrgruppen och vilken 

kompetens som behövdes för att göra projektet effektivt, började arbetet med att ta fram 

effektmål och vilka användarna av visningsytan skulle vara. Detta är begränsningar som 

måste göras i början av ett projekt för att kunna nå ett mätbart resultat (Ottersten & Balic, 

2006).  

3.1.1 Workshop 

Det är viktigt att ta fram effektmål i början av ett projekt för att veta vilka mål som ska strävas 

efter i projektet. Dessa effektmål är de centrala tyngdpunkterna som ett projekt med 

effektstyrning kretsar kring och arbetar mot. För att ta fram dessa samlades projektgruppen i 

en workshop under en eftermiddag. På workshopen medverkade medarbetare i projektet både 

från SKL och HiQ. Det var även potentiella användare med i form av två läkare i 

allmänmedicin. När personer från olika delar av projektet och organisationen samlas uppstår 

en rikare diskussion och förståelse för hur tankarna går kring den nationella visningsytan. 

Tillsammans diskuteras ämnet från olika perspektiv och de medverkande kan då formulera ett 

gemensamt syfte och mål. Genom att gemensamma mål sattes upp möjliggjorde detta också 

för en gemensam grund och förståelse för alla i projektet, common ground kunde skapas.  

Innan denna workshop ägde rum hade det länge diskuterats vad det skulle innebära att ha den 

nationella visningsytan och detta möte skulle vara ett effektivt sätt att samla alla dessa 

spekulationer för att nå ett gemensamt resultat. 
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Mötet började med en kort presentation av projektet och av alla deltagare som var närvarande. 

Därefter fortsatte mötet med en genomgång av punkterna för dagen, syfte, effektkartläggning, 

effektmål och vilka användarna/målgruppen kommer vara. 

Strukturen på mötet var densamma som togs upp i rapporten, alla fick individuellt skriva upp 

sina tankar på postitlappar som sedan diskuterades och sammanfattades. Mötesledaren, som 

var en kandidat från HiQ, såg till att mötet gick framåt och höll igång diskussionen mellan 

deltagarna. 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Deltagare 

För att få förståelse av vilken problematik och hur professionen inom primärvården idag 

arbetar, utformades det ett intervjuformulär för semistrukturerade intervjuer. Åtta personer 

intervjuades via telefon och en besöktes för att kunna observera samtidigt som intervjun 

gjordes. Dessa intervjuer tog ca en timme var och gjordes för att gå på djupet. Av dessa var 

åtta personer läkare i allmänmedicin inom primärvården och en var verksamhetschef, som 

tidigare arbetat kliniskt med patienter. 

Av de intervjuade hade fyra (44 %) personer lång erfarenhet inom professionen och fem 

personer (56 %) medellång erfarenhet, två personer (22 %) arbetade i glesbygd och sex 

personer (78 %) i storstad. Fyra av dessa var kvinnor och resterande fem män. 

Dessa deltagare togs fram genom kontakter som Sveriges kommuner och landsting hade och 

även genom en annons på arbetssidor som beskrev att deltagare för intervju söktes inom detta 

projekt. 

3.2.2 Procedur 

Intervjuerna gjordes av en som ställde frågorna, som också antecknade och för att minska 

risken att missa någonting var det alltid minst en person till som också antecknade. Frågorna 

ställdes öppna för att få intervjudeltagaren att prata fritt om ämnet som innefattades av bland 

annat frågor kring personens bakgrund, hur en typisk arbetsdag såg ut, hur de idag använder 

sig av kunskapsstöd och vad de anser om ett nationellt kunskapsstöd. Intervjuerna var 

semistrukturerade då personerna fick tala fritt om ämnet som diskuterades vilket gjorde att 

följdfrågor anpassades efter vad intervjudeltagarna svarade. 
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Intervjuerna sammanfattades sedan med det viktigaste som analyserades för att se om det 

fanns några frågetecken eller speciella faktorer som skulle behövas ytterligare på i enkäten. 

Intervjufrågorna i sin helhet kan du se i bilaga 1. 

3.2.3 Analys 

För att få fram de viktigaste punkterna ur intervjuerna användes single-case analys. Det är en 

analysmetod som används för att få klarhet om vad de intervjuade personerna sagt och vilka 

punkter som ofta togs upp (Goodwin, 2009). Efter varje intervju diskuterade de medverkande 

om hur de tyckte att intervjun gått och om det var något speciellt de lagt märke till eller 

undrade över.  

När alla intervjuer sedan var klara kodades dessa, vilket innebar att organisera och 

kategorisera data från intervjuerna (Goodwin, 2009). Dessa koder jämfördes sedan mellan 

intervjupersonerna för att få en bild av vilka punkter som var gemensamma och vilka som 

skilde sig åt.  

3.3 Enkät 

Utifrån de aspekter som togs fram ur kodningen av intervjuerna utformades frågor till en 

enkät för att bekräfta eller motsäga resultaten från intervjuerna. Enkäten användes för att nå ut 

till flera som inte hade möjlighet att vara med i en intervju och på så sätt få mer representativa 

svar och resultat.  

3.3.1 Deltagare 

Enkäten skickades ut via mail till ett fyrtiotal verksamhetschefer i åtta regioner i Sverige och 

det var 16 personer som svarade från sammanlagt fyra regioner. Tio från Östergötland, tre 

från Västmanland, en från Örebro län, en från Gotland och en person som inte har besvarat 

denna fråga. Av de som svarade var det tre distriktssköterskor, fem läkare, två sjukgymnaster, 

tre specialistläkare och tre verksamhetschefer vilket gav procentsatserna som du kan se i 

diagram 1. 
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Diagram 1: Visualisering av hur svarsdeltagarna var uppdelade mellan yrken 

3.3.2 Design av enkäten 

Enkäten utformades så att frågorna var specifika med förbestämda valbara frågor och i vissa 

fall kunde svararna skriva in ett eget alternativ om det inte fanns något av de förbestämda som 

stämde in på vad de ville svara. En kort presentation till varför denna enkät gjordes, skrevs på 

första sidan av enkäten, där det också stod att resultaten behandlades anonymt. 

Frågorna som ställdes i enkäten handlade bland annat om hur användarna ville att ett 

nationellt kunskapsstöd ska se ut och om de tror att ett nationellt kunskapsstöd kan bidra till 

en mer jämlik vård. Det utformades konkreta frågor om hur ett kunskapsstöd ska se ut, vilka 

ingångar användarna ville ha, vad de helst söker på, hur användbara de tyckte att en del 

förbestämda huvudrubriker var och så vidare. Frågorna ställdes med flervalsalternativ, där den 

svarande fick välja ett eller flera alternativ som denne tyckte passade in på frågan. På frågan 

hur användbara de tyckte att huvudrubrikerna skulle vara i ett kunskapsstöd fick de gradera 

dessa på en skala 1 – 6, där 1 var inte alls användbart och 6 mycket användbart.  

Andra frågor som relaterade till intervjuerna, och som hade stor betydelse för denna studie, 

var frågor om de tyckte att feedback var viktigt att kunna ge och om det skulle vara intressant 

att se skillnader i riktlinjerna mellan regionerna. Frågorna fick besvaras med antingen ja, nej 

eller vet ej. Dessa frågor fanns med då det var olika bemötanden om det var viktigt att kunna 

ge feedback eller ej på dokumenten i intervjuerna, vilket då ville klargöras genom enkäten.  

Då en del av syftet till denna studie är att möjliggöra mer jämlik vård var en viktig fråga att se 

om de svarande trodde att ett nationellt kunskapsstöd skulle bidra till en mer jämlik vård i 

Sverige, en fråga som de även här fick svara ja, nej eller vet ej. Hela enkäten finns att se i 

bilaga 3. 
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Det var inte obligatoriskt för deltagarna att svara på någon fråga för att deltagarna inte skulle 

känna sig tvingade till någonting. Efter varje fråga fanns det också kommentarsfält där alla 

som ville hade möjlighet att kommentera och förklara sina svar. 

4 Resultat 

4.1 Workshop 

Under detta möte framkom syftet som blev att tjänsten ska vara ett användbart stöd för 

vårdprofessionen och bidra till att varje patient får bästa möjliga insats. Detta syfte 

formulerades efter att var och en fått skriva ner sina tankar om vad de ansåg var syftet, vilket 

sedan togs upp och diskuterades i gruppen.  

Utifrån syftet påbörjades diskussionen om vilka effektmål den nationella visningsytan skulle 

uppnå. Efter samma process som vid syftet, individuella tankar på papper som sedan 

diskuterades gemensamt i gruppen, kom det upp flera idéer som resulterade i dessa tre 

primära effektmål.  

• Effektivare stöd i det dagliga arbetet 

• Förbättra kunskapsinhämtningen 

• Mer jämlik vård i Sverige 

Den sista punken för mötet, som var målgrupp, hanns inte fastställas då gruppmedlemmarna 

var lite oense och kom inte fram till någonting konkret. I efterhand bestämdes det att 

målgruppen skulle vara läkare i primärvården. Anledningen till att andra professioner, som 

distriktsköterskor, inte räknades in var att det inte fanns tid att intervjua tillräckligt många från 

olika yrkeskategorier för att få mätbara resultat. 

För att se sammanfattningen av syfte och effektmål från workshopen, läs bilaga 2.  

4.2 Intervjuer 

Under intervjuerna visade det sig att de flesta trodde att ett nationellt kunskapsstöd skulle 

bidra till mer jämlik vård, det finns dock några som menade på att det beror på så mycket mer 

än bara kunskapsstödet. Ett annat problem de intervjuade kunde se var användandet, många 

läkare har sina egna rutiner på hur de söker information och det kan bli svårt för dessa att byta 

strategi och använda detta stöd istället. De allra flesta tyckte istället att kunskapsstödet skulle 
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vara mer användbart för den yngre generationen och nyexaminerade som kanske inte har 

samma erfarenhet och kunskap som seniorläkarna. De trodde också att det skulle kunna 

underlätta för personer som byter arbetsplats. De som byter arbetsplats mellan regionerna 

skulle då inte behöva lära sig nya kunskapsstöd, vilket gör det lättare att sätta sig in i arbetet.  

Det var flera av intervjupersonerna som använde andra regioners kunskapsstöd. Många tog 

upp Viss som exempel, som är ett stöd utvecklat av Stockholms läns landstings. Detta stöd 

ansågs vara intressant och värdefullt då det är riktat åt läkare i allmänmedicin, i många andra 

fall är kunskapsstöd inriktade på specialistvården.  

Gällande dokumenten i kunskapsstöden fanns det lite olika inställningar till att kunna ge 

kommentarer, eller feedback som det benämns i denna rapport. Vissa tyckte det var relativt 

onödigt med möjlighet att ge feedback medan andra tyckte att kontaktinformation till 

administratören räckte om funderingar eller synpunkter fanns. Ett fåtal svarade dock att en 

närmare dialog mellan administratör och läkare skulle kunna vara en bra idé, eventuellt med 

en forumslösning. 

De viktigaste aspekterna för ett kunskapsstöd visade sig dock vara att det måste vara 

kortfattad information som går lätt och snabbt att hitta. Läkare har i allmänhet en väldigt 

stressig arbetsdag vilket gör att de inte vill ägna tiden åt sökandet av den information de 

behöver. De flesta går på egen erfarenhet vid själva diagnostiseringen men använder 

kunskapsstöd efter patientmöten och när en diagnos är ställd för att kolla upp 

behandlingsinformation. Vid de tillfällen när en diagnos är svårställd kan det underlätta med 

möjligheten att söka på symptom i stödet.  

4.3 Resultat från enkäten 

De huvudrubriker som de svarande tyckte var mest användbara var Behandling, Symptom, 

Patientinformation, Utredning, Vårdnivå och remiss och Länkar till andra verktyg. På skalan 

1 till 6 har alla dessa alternativ fått i genomsnitt 5 eller högre. Det som ansågs vara mest 

användbart var Behandling som fick ett genomsnitt på 5.5 med standardavvikelse på 0.85. 

Utöver dessa huvudrubriker fick Läkemedel, Komplikationer, Klinisk uppföljning, Smittskydd, 

Rehabilitering, Blanketter och Kontaktuppgifter i snitt över 4 på skalan, då gränsvärdet är 

mellan tre och fyra anses dessa huvudrubriker vara över medel på skalan för användbara 

huvudrubriker. De rubriker som räknats upp här är uppräknade i ordning med den som ansågs 
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vara mest användbar i början. Den rubriken som deltagarna inte fann så användbar var 

huvudrubriken Om dokumentet som bara fick 2.69 i genomsnitt.  

De svarande tyckte med klar majoritet att ett nationellt kunskapsstöd skulle bidra till en mer 

jämlik vård (68.8 %), vilket kan jämföras med 12.5 % som svarande nej och 18 % som 

svarade vet ej. I kommentarerna uppdagades det att de som svarat vet ej dels tycker att 

”uttrycket är urvattnat” och att det inte bara är ett kunskapsstöd som avgör om det blir jämlik 

vård, det beror också på personal och resurserna i regionerna.  

En person som svarade ja, menade dock att en förutsättning för jämlik vård är att 

kunskapsstödet används i hela Sverige. Används det i hela landet skulle det eventuellt gå 

snabbare att föra in positiva element från andra regioner till sin egen arbetsplats, som det ser 

ut idag så försöker de redan göra det men att det kan bli mer strukturerat med ett nationellt 

kunskapsstöd. Detta går relativt mycket i linje med vad som sades under intervjuerna, men det 

blev en klarare insikt i hur folk tycker och tror. 

Vad gäller intresset för att kunna se skillnader mellan regioners riktlinjer var det lite jämnare 

resultat där 50 % svarade ja, 37,5 % nej och resterande 12,5 % svarade vet ej. Här menar de 

att det kan vara bra med dessa fakta så de kan falla tillbaka på den informationen om ens 

behandlingsval blir ifrågasatta. En annan säger dock att det med stor sannolikhet kommer vara 

skillnader mellan regionerna om kunskapsstödet har fokus på bästa hjälpväg, det är svårt att få 

alla regioner och landsting att arbeta på samma sätt. 

Det visade sig också, likt det som sades i intervjuerna, att de helst ser ett kunskapsstöd med 

kortfattad och översiktlig information. I kommentaren skriver en att det oftast räcker med 

kortfattad information för att lätt kunna orientera sig snabbt då tiden oftast är knapp. Har de 

behov av att fördjupa sig i någon information finns det facklitteratur och speciella länkar som 

de kan leta i när tid finns. Här fick de svara på skala 1 till 6 där 1 var mer djupgående 

information och 6 var kortfattat, i snitt hamnade resultatet på 5 och det var bara en person som 

svarade 3, vilket betyder lite mer detaljerad än kortfattad. Svaret i sin helhet visas i figur 1. 

Vad gällde om deltagarna ville ha möjlighet att ge feedback på dokumenten svarade 62,50 % 

ja, 25 % vet ej och 12,50 % nej.  
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Figur 1, Fördelningen för om deltagarna ville ha kortfattad eller detaljerad information 

Annars så söker flest helst på symptom i ett kunskapsstöd och ingångar, sökmenyer, som  

A–Ö, Kroppsdel (topografisk) och Område är mest populära där A-Ö vinner. De flesta 

använder kunskapsstöd efter patientmöte och det tycker att det är viktigast att ett 

kunskapsstöd är lättanvänt och pålitligt. I diagram 2 visas fördelningen mellan de olika 

alternativen deltagarna hade vad gällande aspekter. 

Diagram 2, Fördelning av svaren angående vilka aspekter deltagarna ansåg viktigast 

5 Diskussion 

5.1 Nationell visningsyta 

Redan innan detta projekt startade hade det konstaterats ett behov av en nationell visningsyta. 

Det som dock har framkommit under denna studie är att det förmodligen kommer vara svårt 

att göra ett kunskapsstöd som blir etablerat i hela Sverige. Stödet måste vara bättre än de som 

redan finns och det måste sticka ut från mängden för att seniorläkare skulle bryta sin 

nuvarande rutin. Det betyder att det först och främst måste bli marknadsfört på en så pass bred 

nivå så att det når alla landstings primärvård och beskrivas på ett sätt som gör att professionen 

ser nyttan med ett nationellt kunskapsstöd. Som tidigare nämnts i resultatdelen kan det vara 
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svårt att hitta en grund som passar alla regioner, resurser och arbetsstrukturer kan påverka 

vilka riktlinjer en region har.  

Det tas upp mycket att denna visningsyta ska möjliggöra jämlik vård i Sverige. Detta behöver 

nödvändigtvis inte betyda att det blir den bästa vården. Det krävs att detta kunskapsstöd är det 

bäst uppdaterade med den mest relevanta informationen för att möjliggöra att den bästa 

vården kan ges. Det kommer dock behövas mer för att den faktiska vården ska bli absolut 

bäst, det handlar inte bara om att ha en gemensam plattform att utgå ifrån utan det krävs att 

varje individ gör sitt yttersta för att denne ska ge en så bra vård som möjligt. För en patient 

handlar det mycket om resurser och tid som en läkare kan ge för att patienten ska känna sig 

trygg och välbehandlad, att få information utskrivet eller hemskickat är ett bra komplement 

men vården kan inte baseras på det. Ett nationellt kunskapsstöd är dock en bra början för att 

nå målet med den bästa möjliga vård för patienten och jämlik vård i hela landet, men det 

kommer att krävas mer jobb än så.  

Ett mer konkret område som kommer underlättas vid ett nationellt kunskapsstöd är 

administrationen. I stället för att alla regioner och landsting behöver administratörer till sina 

egna riktlinjer och kunskapsstöd skulle administrationen samlas till ett ställe i landet. Det 

skulle garanterat behövas en hel del administratörer för att underhålla ett sådant kunskapsstöd 

men dokumenten skulle bara behöva uppdateras på ett ställe istället för på olika kunskapsstöd 

inom de 20 landstingen. 

5.1.1 Visningsytan skapar common ground 

Vad gäller common ground så etableras detta på flera nivåer av den nationella visningsytan. 

Genom att alla läkare får ta del av samma kunskapsstöd bildas en gemensam kunskapsbas för 

dem. Benämningar på diagnoser och behandlingsmetoder kan förändras över tid, genom att 

alla då har tillgång till samma uppdaterade kunskapsstöd är det större chans att alla använder 

sig av samma benämningar och metoder. Det skulle då underlätta för läkare när de ska ta vid 

och förstå journaler från patienter som blivit behandlade av andra läkare.  

Genom att kunskapsstödet också kommer att tillgodose läkaren med information som kan ges 

till patienten, skapas det en gemensam grund även mellan läkare och patient. I de flesta fall 

förstår inte patienten de termer och språk läkare använder vid sina diagnostiseringar utan 

behöver förenklad information som inte är lika detaljerad då det handlar om deras diagnos och 

behandlingsrekommendationer, så för att skapa gemensam förståelse mellan läkare och 

patient används därför förenklade dokument som kan ges till patienten.  
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Workshop 

Innan workshopen ägde rum hade diskussioner kring vilka mål och förväntningar som kunde 

komma med den nationella visningsytan skett under en längre tid. Trots att målgrupp inte 

bestämdes under detta möte fastslogs effektmål och ett syfte formulerades, vilket var viktiga 

punkter för projektets framfart och därför ansågs mötet ändå vara effektivt.  

Workshop var en bra metod för att samla alla för att få rika diskussioner och tankar kring 

kunskapsstödet, mycket effektivare än de lösa diskussionerna som funnits tidigare i projektet. 

I ett sådant här möte är det viktigt att alla får sin röst hörd men också att varje individ känner 

att denne får sin röst hörd. Därför krävs det att alla lyssnar på varandra under diskussionen 

och inte bara vill framföra sin egen åsikt. Det är lätt hänt att det blir så i dessa sammanhang 

vilket drar ut på diskussionerna och det tar längre tid att fatta ett beslut. Det uppkom en del 

argument som gick i cirklar men i det stora hela var det ett effektivt möte. 

5.2.2 Intervju 

Intervjuerna som gjordes efter att effektmålen bestämdes på workshopen genomfördes per 

telefon med en som ställde frågorna och som samtidigt antecknade vad som sades, och minst 

en till som lyssnade och förde anteckningar. Dessa intervjuer spelades inte in vilket kan ha 

medfört att viss information gick antecknarna förbi. Det är lätt att ibland missa någon detalj 

när materialet inte kan eftergranskas. Det var visserligen flera som skrev vilket gjorde det 

mindre riskabelt att missa någonting men det är lätt hänt ändå. Det är inte lika lätt att 

analysera det som sades utifrån anteckningar som det hade vart att analysera inspelat material 

Efter att intervjuerna gjordes skulle det definieras om varje deltagare hade kort, medellång 

eller lång erfarenhet inom arbetet samt om de arbetade i en storstad eller glesbygd. Då det inte 

fanns frågor i intervjuerna om explicit detta var det relativt svårt att dela in dem i dessa 

kategorier. Resultat blev att denna indelning gjordes på intuition och skulle kunna vara 

missvisande. Det skulle också ha vart bra att ha med tätort som ett alternativ då det är ganska 

stor skillnad på storstad och glesbygd och att det bara är Stockholm, Göteborg och Malmö 

som anses vara storstäder. 
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5.2.3 Enkät 

Enkäten i denna studie användes som komplement till intervjuerna för att få mer raka svar på 

en del frågeställningar. Trots att det bara tog cirka sju minuter att besvara den så var det dålig 

svarsfrekvens. Enkäten skickades ut till över 50 verksamhetschefer med uppmaning att skicka 

den vidare till sin personal, trots detta resulterade det i endast 16 svar. Professionen inom 

primärvården är en upptagen grupp och det kan tänkas att många av dessa chefer ignorerade 

detta mail. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser kring svaren, hade fler svarat 

skulle det kanske bli en större spridning på svaren. Då det vara är 16 som deltar blir det 

ganska hög procentskillnad även om det bara är ett par svar som skiljer. 

Då det drog ut på tiden att få intervjupersoner och tog tid att hitta kontaktuppgifter till 

vårdcentraler blev det tyvärr så att enkäten skickades ut relativt sent i processen. På grund av 

detta fanns det inte tid att hitta fler deltagare och inte heller invänta fler svar. Hade enkäten 

kommit ut tidigare hade möjligheten för fler svar vart större.  

Målgruppen för denna studie avgränsades till läkare inom primärvården, men för att få fler 

resultat riktade sig enkäten till alla yrkesgrupper inom primärvården. Då alla grupper 

använder sig av kunskapsstöd och har en idé om hur de vill att det ska se ut ansågs inte detta 

vara något problem. I framtiden är tanken att det nationella kunskapsstödet ska kunna 

användas av alla inom primärvården i Sverige. Detta kan ha påverkat resultatet då olika 

yrkesgrupper är intresserade av olika information. Det skulle behövts mer deltagare inom alla 

yrkeskategorier för att kunna dra slutsatser om generella anseenden och yrkesindividuella 

önskemål. 

5.3 Resultat 

5.3.1 Workshop 

Under workshopen, som var den stora uppstarten för detta projekt, märktes det att det fanns 

lite olika idéer om vad visningsytan skulle resultera i. Några av de närvarande från SKL såg 

visningsytan ur ett större perspektiv, hur den skulle bidra till mer jämlik vård, finnas till i 

utbildningssyfte och underlätta för de som byter arbetsplats. Läkarna som var med fokuserade 

mer på hur det skulle kunna hjälpa den enskilda läkaren genom att inte vara tidskrävande utan 

ha en enhetlig utformning som skulle göra stödet lättanvänt och snabborienterat. I övrigt var 

workshopen ett effektivt sätt att tillsammans diskutera och få fram svar på syfte och 

effektmål. 
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Genom att få fram målsättningar för det nationella kunskapsstödet skapades en common 

ground för projektets deltagare. Oavsett vilken del i organisationen de alla arbetar i fick de en 

gemensam grund att stå på och ett gemensamt mål att sträva efter.  

5.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna gav bra underlag för att kunna utveckla frågor till enkäten men de som 

intervjuades var en rätt homogen grupp. Alla utom en som intervjuades var läkare inom 

allmän medicin och många av dem hade tidigare deltagit i utformningen av andra 

kunskapsstöd, vilket gjorde att många av dem inte svarade utifrån sig själva utan refererade 

till vad de kommit fram till i deras projekt och hur de trodde att det generellt borde vara. Hade 

det vart en bredare grupp med nyexaminerade läkare, seniorläkare och andra yrkesgrupper 

hade det kunnat bli mer variation på svaren. Nu hade de flesta istället arbetat ungefär lika 

länge och hade svårt att tala utifrån sig själva. Många av dem nämnde att ett kunskapsstöd 

som detta mest skulle underlätta för den yngre generationen, vilket är svårt att konstatera då 

det inte var någon ung läkare som intervjuades. Det fanns visserligen några som inte arbetat 

så länge som svarade på enkäten, men det hade vart bra att prata med dem för att kunna ställa 

följdfrågor och förstå hur deras tankar gick.  

5.3.3 Enkät 

Trots att enkätfrågorna utformades på ett sätt för att motverka egna tolkningar av svaren, är 

det svårt att lyckas helt. För frågorna på vilka aspekter de anser vara viktiga och hur de vill ha 

informationen presenterad kan svarsalternativen ha tolkats olika, vilket gör det svårt att 

egentligen säga någonting generellt om dessa. De svarade att ett lättanvänt och pålitligt 

kunskapsstöd är det viktigaste, men någonting som är lättanvänt betyder olika från person till 

person. Det beror på erfarenheter och intressen, alla föredrar olika och alla har sin egen 

tolkning och syn på vad både lättanvänt och pålitligt innebär. Detsamma gäller vid frågan där 

de skulle förhålla sig till om de ville att informationen i stödet skulle vara kortfattad eller 

detaljerad, det är vårt att veta i vilken grad de uppfattar informationen som kortfattad. I 

enkäten visade det sig att majoriteten (62,50 %) ville ha möjlighet att ge feedback på 

dokumenten. Ingen av dessa skrev dock någonting i kommentarsfältet vilket gör det svårt att 

veta vilken typ av feedback de vill kunna ge.  

Det är därför svårt att generalisera svaren utan egna värderingar och tolkningar. Trots att det 

inte blev perfekta svar av en enkät så blev det en klarare bild av vad användarna vill ha. 
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Deltagarna hade också möjligheten att skriva kommentarer efter varje fråga för att förklara 

sina svar, det var inte många som använde sig av dessa men hade deltagarna haft svårt att 

tolka frågorna skulle de eventuellt använt kommentarsfälten mer. 

5.4 Vidareutveckling 

Denna studie hanterade informationsinhämtningen för ett större projekt. Dessa upptäckter 

kommer att användas i vidare utveckling för den nationella visningsytan. Nästa steg blir alltså 

att använda informationen för att designa och utveckla stödet. Med hjälp av resultatet från 

vilka huvudrubriker som anses viktigast är det lättare att anpassa presentationen och 

gränssnittet utifrån användarnas önskemål. Alla kan inte få sin vilja igenom, men det är 

viktigt att ha önskemålen i åtanke.  

Det hade vart bra att hinna ha fler intervjuer med en bredare yrkesgrupp inom primärvården, 

och att få fler svar på enkäten. Det är svårt att dra generella slutsatser på 16 svar när denna 

visningsyta kommer att användas av tusentals arbetare. Någonstans måste en gränsdragning 

dock göras, annars skulle ingen produkt utvecklas eftersom att det alltid kommer finnas mer 

information att inhämta. 

Det finns dock mycket mer som skulle behöva göras för att effektivisera en läkares vardag. 

Det har kommit upp att många vill ha ett stöd som är kopplat till deras journalsystem för att 

undvika att hoppa mellan program när de behöver viss information. Detta är dock ett större 

arbete som inte detta projekt tar upp, men det kan vara bra att tänka på i framtiden.  

6 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras från detta är att det finns ett behov av ett nationellt kunskapsstöd för 

att strukturera primärvården i Sverige. Ett nationellt kunskapsstöd kommer troligen skapa 

möjlighet till en mer jämlik vård i landet men det krävs mer för att uppnå jämlikhet. 

Patientens upplevelse, vårdpersonalens bemötande och kommunens resurser är ytterligare 

faktorer som avgör om vården är jämlik. Det går inte heller att veta om alla kommer att 

använda stödet eller om läkare kommer basera sina behandlingsrekommendationer på fakta 

från annat håll.  

I denna studie visade det sig att Behandling, Symptom, Patientinformation, Utredning, 

Vårdnivå och remiss och Länkar till andra verktyg ansågs vara de viktigaste huvudrubrikerna 
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i ett kunskapsstöd medan ett lättanvänt gränssnitt och pålitlig information var de viktigaste 

egenskaperna. På grund av tidspressen personal inom primärvården känner, önskade de även 

att informationen presenteras kortfattat i kunskapsstödet så att de snabbt kunde få en överblick 

av problemet. Behöver de fördjupa sig i ämnet finns det facklitteratur och speciella länkar de 

kan gå till. Vad gäller möjligheten att ge feedback på dokumenten var det skilda åsikter 

mellan deltagarna 

Ett nationellt kunskapsstöd kommer att skapa common ground för läkare och andra 

professioner inom primärvården på så sätt att alla kommer ha tillgång till samma uppdaterade 

kunskapsstöd. Det skapas också common ground mellan läkare och patient via stödet så det 

kommer  
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Bilagor 

  



26 
 

Bilaga 1, Intervjufrågor  

—Inledning— 
Förklara varför vi gör intervjun 
Förklara vad vi vill prata om 
Förklara vad resultatet ska användas till 
Fråga om personen har några frågor innan vi börjar 
 
—Berätta om din bakgrund— 
Vilken är din yrkesroll? 
Hur länge har du jobbat med det? 
Var har du tidigare jobbat? 
 
—Hur ser en typisk arbetsdag ut?— 
Vanliga arbetsuppgifter? 
Hur ser arbetsmiljön ut? 
Hur ser en bra dag ut? 
Hur ser en dålig dag ut? 
Hur ser samarbete/beroendet ut mellan dig och andra roller/parter? 
Vad behöver du för kunskap/information/verktyg för att kunna utföra 
ditt arbete? 
 
—Hur använder du kunskapsstöd i ditt arbete?— 
Använder du någon typ av kunskapsstöd i ditt arbete? 
Om inte, varför? 
I vilka situationer? 
Hur ofta? 
Vilka? 
Hur upplever du dem? Något som saknas? 
Vad är viktiga faktorer för ett bra kunskapsstöd? 
Upphovsman? Innehåll? Egen påverkan? 
 
—Mer om att ställa diagnos— 
Hur går det till när du ställer en diagnos? 
Vilken kunskap/information/verktyg krävs för att kunna ställa en 
diagnos? 
Använder du något kunskapsstöd för att ställa diagnos? 
Vilken info behöver man före/under/efter? 
Var är största utmaningarna när man ställer diagnos? 
Vad skulle kunna underlätta? 
Ser du att nationellt kunskapsstöd skulle kunna ge stöd för att ställa 
diagnos? 
 
—Mer om behandlingsrekommendationer— 
Var söker du oftast information som rör handläggning av en patient? 
Använder du något kunskapsstöd för behandlingsrekommendationer? 
I vilka situationer har du behov av behandlingsrekommendationer? 
Vilken typ information är man oftast ute efter? 
Hur säkerställer du att den behandlingsrekommendation du ger är den 
bästa? 
Ser du att ett nationellt kunskapsstöd skulle kunna stödja dig när det 
gäller behandlingsrekommendationer? 
 
—Nationellt kunskapsstöd— 
Upplever du att vården i Sverige idag är jämlik? 
Vad kan bidra till en mer jämlik vård? 
Ser du ett behov av ett nationellt kunskapsstöd? 
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Fördelar? Nackdelar? 
Finns viktiga regionala skillnader? Vilka? 
 
—Digitala verktyg— 
Vad använder du för typ av enheter i ditt jobb? (Mobil, dator, padda) 
Till vad? 
Vilken webbläsare använder du? Styrda till använda någon särskild? 
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Bilaga 2, Sammanfattning av workshop 

Syfte med tjänsten: 
• Via ett användbart stöd i professionen uppnå möjligheten att ge patienten bästa 

möjliga vård. 
o För att alla patienter ska få bästa möjliga insats och att bibehålla hälsan 
o Vara ett kunskapsstöd och hjälpmedel för att underlätta och effektivisera 

arbetet inom vården så att patienten känner sig trygg 
 

• Det nationella kunskapsstödet ska erbjuda lätthittad, tillämpbar information som stöd 
för professionen i syfte att skapa bästa lösningen för patienten 

o Erbjuda kunskapsstöd i patientmöten 
o Effektivisera patientmöten 
o Användas i utbildning av personal 
o Vårdpersonal ska få tillgång till bästa möjliga kunskap i varje patientmöte 
o Ett arbetsredskap för sjukvårdspersonal inom primärvården för att hitta bästa 

tillgängliga kunskap på ett snabbt och enkelt sätt 
 

• Primärvården i hela landet ska förmedla jämlik vård baserat på den bästa möjliga 
kunskapen 

o Ska bidra till en mer jämställd vård i Sverige genom ett kliniskt kunskapsstöd 
för primärvården och barnmedicin 

o Jämlik vård nationellt, nivåstrukturering ur patientperspektiv 

Användbart kunskapsstöd  bäst kunskap hos vårdpersonalen  
 trygghet och bästa vård för patienten 

Effektmål: 
• Att vårdpersonal har tillgång till den bästa gemensamma kunskapen för att bidra till en 

bättre och mer jämlik vård 
o Ska ge mer jämlika förutsättningar i Sverige 
o Bättre vård  bättre hälsa 

 
• All information ska finnas på samma ställe 

o Inte behöva leta i flera kunskapsbanker  tidsbesparande 
o Stöd för patienter, information anpassat för patienter att läsa 

 
• Utbildningssyfte 

o lätt för ny personal att sätta sig in i det 
o professioner (få information om andra professioners arbete?) 
o förbättra kunskapsinhämtning för professionen 

 
• Nr 1 av alla tillgängliga kunskapsstöd 

o Det självklara och bästa sättet att snabbt få svar på medicinska frågor 
o Pålitlig 

 
• Någonting man diskuterar vid personalmöten 

o En öppen dialog som intresserar fler att använda visningsytan 
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Bilaga 3, Enkät – Utformning av nationell visningsyta  
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