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Sammanfattning
Sjuksköterskans arbete domineras av kvalificerade uppgifter där ett misstag eller försummelse till
följd av en störning kan få drastiska konsekvenser. Litteraturen beskriver arbetet som i stor
utsträckning händelsestyrd och störningar eller avbrott från kollegor, patienter eller anhöriga, eller i
form av saknad utrustning eller materiel förekommer i storleksordningen 10 ggr/timma. Det finns en
samsyn i att stödsystem, förbättrade rutiner, tydliga processer och arbetsorganisation samt rimlig
arbetsbelastning kan reducera både antalet störningar och konsekvenserna av dessa med direkt
påverkan på vårdkvalitet och drastiskt reducerade kostnader till följd av minskade antal vårdskador.
Rätt utformade IKT-lösningar (informations och kommunikationsteknologi) där vård och
omsorgsarbetet ges adekvat stöd och där kommunikation och informationsflödet underlättas inom
vård- och omsorgsteamet har potential att snabbt bidra till en bättre vård och förbättrad
arbetssituation för omsorgspersonalen.
Tekniska lösningar finns framme, på senare tid ofta beskrivet som ett ”ekosystem” av produkter och
tjänster, men de har svårt att nå tillämpning inom hälso- och sjukvården. Till en del kan detta
förklaras av att dokumentation eller exempel saknas där de förväntade effekterna har kunnat
verifieras i faktisk verksamhet. Inom ramen för eNursing-projektet kan de demonstratorer som
formulerats i arbetspaket 3 baserat på de IKT-lösningar som finns framme från eNursings
industripartners, rätt tillämpade, bidra med att tydliggöra och dokumentera effekter av och utgöra
positiva exempel på hur vårdverksamheterna kan utvecklas. De tre grundkomponenterna i eNursing
demonstratorerna är mobil skötersketelefon, mobil läsplatta och stationär teamtavla.
De vårdverksamheter som fokuseras inom eNursing-projektet är ett äldreboende, en akutmottagning
och en vårdavdelning med speciellt uppdrag att prova nya arbetssätt och lösningar. Utöver dessa
vårdmiljöer har eNursing-projektet tillgång till arenor där scenarier kan utvecklas, förädlas och
verifieras i simulerade miljöer där utvecklare och berörd vårdpersonal tillsammans i en
medskapandeprocess kan samverka för att skapa det underlag som krävs för ett kontrollerat
införande i de olika vård- och omsorgsverksamheterna. Framtidens vårdavdelning på Östra sjukhuset
i Göteborg är skapad med syftet att pröva nya initiativ. Clinicum/Region Östergötland har miljöer och
utrustning för simulering av vårdverksamhet och videobaserad uppföljning. Äldreboendet Tre
Stiftelser har både nödvändiga resurser för, och tidigare erfarenhet av, IKT-baserade utvecklings- och
implementeringsprojekt. Fokus under ett steg 2 av UDI projektet blir då att utgående från initialt
formulerade grundscenarier tillsammans med vård och leverantörer utveckla verksamhetsspecifika
eNursing initiativ baserade på de nu framtagna demonstratorerna.
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Inledning/Bakgrund
Ett ökande vårdbehov driver vårdkostnader och sätter hälso- och sjukvården under stor press inför
framtiden. IT och eHälsa anses få stor betydelse för att möta denna utmaning. Inom eNursing som
område och projekt är fokus vårdavdelningens dagliga omvårdnadsarbete – och hur nya innovativa
IT-stöd och lösningar kan utveckla vårdteamens arbete där sjuksköterskor och undersköterskor är i
centrum.
Dagens eHälso-lösningar fokuserar oftast på att stödja medicinsk diagnos, dokumentation och
processtöd, att underlätta vård i hemmet eller stödja patientens process. Mindre vanligt är lösningar
och erbjudanden inriktade på att ge sjuksköterskan och vårdteamet situationsanpassat
informationsstöd i det dagliga vårdarbetet inom teamet samt i patientmötet. Studier och
erfarenheter visar att här finns betydande vinster att göra genom teknikbaserad
verksamhetsutveckling med fokus på det personcentrerade vårdarbetet. eNursing skall utveckla
dessa möjligheter.
eNursing skall utnyttja utvecklingen av IT och t.ex. mobila enheter, för att uppfylla eHälsa-tesen, rätt
information, till rätt person, vid rätt tillfälle, dvs. från dagens informationshantering bunden till
expeditionen, till ett mobilt patientorienterat arbete. Utöver att integrera den digitaliserade
information som idag är spridd på flera IT-system (vårdplaner, patientjournaler, labbsvar etc.), som
inkluderas i begreppet eNursing, innebär också utvecklingen av sensorteknik (wearables, smarta
hem, smarta textilier) att kompletterande vårdstödjande data automatiskt kan bidra till och
användas i vårdarbetet. Ny teknik underlättar dokumentation, samarbete och överlämning inom
teamet, samt reducerar tidsödande efterarbete. Tid som istället kan användas till vård och
patientmöte.
eNursing adresserar sjukvårdens utmaningar i form av ett ökande vårdbehov, bl.a. som en följd av
förändrad demografi, som driver vårdkostnader. Hälso- och sjukvården sätts här under stor press
med återkommande krav på effektivisering och prioriteringar. Med rätt stöd till vårdteamen
effektiviseras arbetet, ökar vårdkvalitén och patientsäkerheten. Samtidigt reduceras vårdskador,
patienters lidande och samhällets kostnader kraftigt.
Det finns också en problematik kring vårdskador där upp till var tionde patient idag drabbas - med
onödigt lidande samt höga kostnader för samhället som följd. Minst 50 % av vårdskadorna anses
kunna undvikas genom bättre rutiner och följsamhet. eNursing kan på ett positivt sätt förändra
denna situation.
För att framgångsrikt kunna adressera området krävs en bred samverkan mellan berörda aktörer och
discipliner – att tänka i system, samverkan och processer är nödvändigt. I projekt eNursing läggs
grunden till eNursing Open Arena, som har Prehospital ICT Arena (picta.lindholmen.se) som förebild. I
en öppen arena samverkar företag, vårdgivare och akademi för att finna en samverkansnivå och
teknikgrund som generellt främjar innovation och långsiktig utveckling inom området, samtidigt som
nyttig konkurrens mellan företag bibehålls. I projektet definieras även demonstratorer utgående
ifrån parternas erbjudanden, samt behov och resultat genererade inom eNursing Open Arena.
I ett längre perspektiv blir eNursing Open Arena en katalysator och fascilitator för såväl
företagsmässig som vårdmässig utveckling och innovation baserad på gemensamma grunder, stöttad
av relevant forskning från olika discipliner. Detta leder till nya arbetssätt, produkter och tjänster.
eNursing som begrepp inkluderar alla verksamheter där man kan förbättra den vård- och
omsorgsrelaterade verksamheten med hjälp av IT-stöd riktade mot det dagliga vårdarbetet och de
som primärt utför detta. Detta innebär att all sjukhusbaserad vård, vård i särskilda boenden såsom
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äldreboenden, samt vård i hemmet, omfattas. I projektet är den sista kategorin inte inkluderad
eftersom ingen medverkande part idag adresserar detta område – något som naturligtvis kan ändras.
Sammantaget innebär detta att den kommersiella potentialen, liksom den vårdmässiga och
samhällsekonomiska betydelsen, är mycket stor då det är vårdens kärnprocesser som omfattas, och
där redan små effektivitets-, kvalitets- och vårdutfallsförbättringar tack vare volymen leder till stora
effekter. Tidsbesparingar innebär också att mer tid kan läggas på patientmötet. En förutsättning är
dock att lösningarna implementeras och integreras i vårdverksamheten samt att de inte blir isolerade
öar, utan samverkar med andra system på etablerade och kända sätt. Syftet med eNursing Open
Arena är att understödja och tydliggöra krav och förutsättningar för att uppnå detta. I ett längre
perspektiv blir därför eNursing Open Arena en garant för hållbar tillväxt genom att verka för
långsiktig samverkan, utveckling och innovation för alla dess parter.
Projektet drivs i fyra parallella arbetspaket (WP), kompletterat med ett koordinerande
projektadministrativt WP, WP1. WP-ledarna ansvarar för innehåll, arbetsprocess och rapportering till
projektledaren. Inom WP hanteras etablering av eNursing Open Arena, demonstratorer, FoU behov &
utmaningar samt teknik & interoperabilitet. WP-ledare tillsammans med projektledare utgör
projektledning.
Ämnesspecifika workshops genomförs inom respektive WP. Vid projektstart hålls ett uppstartsmöte
med samtliga parter, och ett motsvarande möte genomförs i slutet av projektet.
Projektmålet är att vid UDI 1 avslut ha en etablerad eNursing Open Arena med en gemensam vision
och grunder för fortsatt verksamhet. Till denna har också knutits ytterligare aktörer utöver de
ursprungliga parterna. Vidare finns vid UDI 1 avslut definierade förslag på demonstratorer för olika
verksamheter som skall utformas, implementeras och utvärderas i ett UDI 2.

Problemdefinition WP4
Inom arbetspaket 4 - FoU bidrag & behov - skall parternas gemensamma respektive specifika
forsknings- och utvecklingsbehov på kort och lång sikt identifieras. Detta kan gälla exempelvis teknik,
nyttiggörande, införandeprocess, design och patientdelaktighet. Viktigt är att företagens FoU behov
ges samma vikt som vård och akademi. Konsortiets breda partssammansättning gör att relevanta
perspektiv beaktas både i arbetspaketets omvärldsanalys och i identifieringen av insatser som kan
tydliggöra och stärka nyttan av de demonstratorer som planeras för UDI 2 och formuleras och
beskrivs i WP3.

Metod
Utöver litteraturstudier har arbetet med arbetspaket 4 utgått från de fem projektgemensamma
workshops som genomförts inom projektet samt tre interna seminarier på Akademin för vård,
arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås. Uppföljande telefonintervjuer har genomförts med
projektpartners och specifika frågor stämts av via epostkommunikation. Utgående från Högskolan i
Borås forskarutbildningsområde ”Människan i vården” har patient-, professions- och
lednings/organiseringsperspektiv fokuserats.
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Resultat och Diskussion
Detta avsnitt kan delas in i tre huvuddelar. Inledningsvis ges en kortfattad summering av litteratur
som beskriver vårdskadornas omfattning och potentiella orsaker samt de kostnader som associeras
till vårdskador och förslag kring hur vårdskadorna kan reduceras. Därefter följer resonemang kring
behovet av förändringsarbete inom vården och hur det kan stödjas genom användarcentrerad
utveckling baserad på demonstratorer. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av olika
utvärderings-/uppföljningsformer som kan tillämpas under utvecklings- och implementeringsprocessen inom vården.

Vårdskador
Enligt Sveriges kommuner och landstings rapport ”Myter och fakta om vården i Sverige” (2014)
drabbas upp till var tionde patient av vårdskada vilket uppskattas kosta elva miljarder kronor om
året. Genom att fokusera på att minska antalet vårdskador får man direkta effekter i form av inte
bara förbättrad patientsäkerhet utan också antalet tillgängliga vårdplatser. Rapporten uppskattar att
50-70 % av vårdskadorna kan undvikas ”genom förbättrade rutiner och ökad följsamhet”. Även
internationella sammanställningar över prioriterade insatser för att förbättra patientsäkerhet
domineras av åtgärdande av processrelaterade brister såsom medicinering, utskrivningsrutiner,
arbetsplatsens utformning och säkerhet snarare än rent medicinska problem som sepsis och
antibiotikaresistens. Slutsatsen i rapporten ”Patient Safety: A Priority for Healthcare and for
Healthcare Design” (Stichler, 2016) är:
“The patient safety concern is so great that we need to commission interprofessional
research teams to study how facility designs can improve patient safety outcomes”
Dvs det är tvärvetenskapliga insatser för att förbättra förutsättningarna för arbetet som behöver
fokuseras för att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten.
Utöver konsekvenserna för patienten som drabbas av vårdskada och dennes närstående innebär en
vårdskada också en psykisk belastning för den inblandade personalen. Det är inte ovanligt att
personal drabbas av psykiska problem/ohälsa och depression eller posttraumatisk stress i samband
med vårdskada, vilket kan leda till ångest/rädsla för framtida misstag och att somliga väljer att lämna
yrket (Stichler, 2016).

Vårdens organisation – Rondsystem och parvård
Hur vården organiseras har en stor inverkan på hur effektivitet och säkerhet uppnås. Det har genom
tiderna fungerat på olika sätt. På 1960 talet var vården mycket hierarkiskt uppbyggd där det var
nästan vattentäta skott mellan de olika professionerna. Sjusköterskorna delade upp arbetssysslorna
mellan sig så att någon rondade, en annan delade mediciner och den tredje skötte dagens injektioner
och infusioner på avdelningens alla patienter. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden arbetade
likadant. Man arbetade enligt ett Tayloristiskt tänkande (löpande band) som kallades för
rondsystemet. Under 80-talet blev detta sätt att arbeta hårt ifrågasatt beroende på att omvårdnaden
av patienten blev lidande. Begreppet parvård infördes där sjuksköterska och undersköterska skötte
all vård av sina ca fyra patienter. Genom begreppen primary nursing och patientnärmare vård har vi
idag kommit till personcentrerad vård. Sjuksköterskan har ansvar för att engagera och motivera
patienten till egenvård och parvården underlättar detta genom att patienten träffar ”sin”
sjuksköterska och undersköterska. Inom eNursingkonstellationen prövar Framtidens vårdavdelning
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nu arbetssätt där specifika uppgifter utförs av specifik personal och på detta sätt introducerar
alternativ till den renodlade parvården.

Att arbeta i en händelsestyrd verksamhet
Avbrott eller störning under arbete som kräver närvaro och koncentration har direkt påverkan på
kvaliteten i det utförda arbetet. Oönskade avbrott i arbetet har presenterats som huvudskäl till
varför patienter felmedicineras (fel dos eller medicin) (Wakefield, et al., 1998). Störningar
förekommer i storleksordningen 10 ggr/h (Monteiro, et al., 2015) och kommer från kollegor i
vårdteamet (andra professioner) i ca en tredjedel av fallen, sjuksköterskor (var fjärde störning) eller
patient och/eller anhörig (ca en femtedel av störningarna), saknad eller felplacerad
utrustning/material (ca en femtedel). Ungefär var tjugonde störning (de kvarvarande fem procenten)
orsakas av faktorer relaterade till sjuksköterskans egen föreberedelse eller planering, dvs faktorer
som sjuksköterskan själv kunde påverka (McGillis Hall, et al., 2010). Naturligtvis är den här typen av
studier/sammanställningar i stor utsträckning beroende av hur vården är planerad och organiserad
så resultat från internationella studier kan inte okritiskt sägas gälla även för svenska förhållanden. En
oproblematisk tolkning kan ändå vara att sjuksköterskan verkar i en roll där koncentrerat och kritiskt
arbete ofta måste utföras i en situation där händelser i den direkta omgivningen avbryter eller stör
arbetet och att arbetssituationen bara till en liten del kan styras eller påverkas av sjuksköterskans
egna förberedelser eller åtgärder. I samma studie (McGillis Hall, et al., 2010) redovisades också de
förväntade effekterna av avbrotten/störningarna och uppskattades till att 9 av 10 förväntades ha en
negativ påverkan på patientsäkerheten och bara var tionde avbrott uppskattades leda till en
förbättrad vård t ex genom att avbrottet gjorde sjuksköterskan uppmärksam på en situation av högre
(vårdrelaterad) prioritet än den som just uförs. Föreslagna åtgärder för att minska antalet störningar
är att öka medvetenheten om problemen, såsom avdelade ”störningsfria” zoner eller ”stör ej”
signaler som att bära färgade västar under kritiska arbetsmoment (såsom läkemedelsberedning och administration), eller reducera antalet störningar t ex genom tydligare arbetsorganisation och ansvar,
differentierade larm och förbättrad patientdialog/information (McGillis Hall, et al., 2010). En rimlig
slutsats är dock att oavsett vilka åtgärder som vidtas kommer händelsestyrda avbrott vara en naturlig
del av sjuksköterskans arbete och fokus bör därför ligga på att stärka sjuksköterskans förutsättningar
att hantera avbrott/störningar. Detta kan göras t ex genom väl utformade stödsystem, tydliga
processer och en tydlig arbetsorganisation samt, inte minst viktigt, en rimlig arbetsbelastning.

Forskning om IKT-stödd vård
Den befintliga forskningen kring informationsteknikens betydelse för vårdandet eller mer specifikt för
patienter och sjuksköterskor i Sverige idag är relativt begränsad. En nyligen utgiven systematisk
översikt (Fagerström, et al., 2016) fann totalt 223 artiklar varav endast 20 ansågs vara relevanta och
av tillräcklig kvalitet för att inkluderas i studien och bidra till syftet ”to review and synthesise the
available literature concerning the role of ICT in nursing practice in Swedish healthcare settings”. En
ytterligare begränsning är att de inkluderade studierna i flertalet fall var små och berörde
isolerade/detaljerade IKT-lösningar/system riktade till patientens hemmiljö. Studien sammanfattar
vilken roll IKT –systemen får för sjuksköterskan i relation till patienten, den egna arbetssituationen
samt professionen (figur 1) och lyfter fram bra och mindre bra fungerande införande och
användande av olika IKT-system för att stödja vårdandet. Det som framkommer som väl fungerande
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är att det ökar patientsäkerheten genom att handskrifter är borta och att stödsystem för
medicinordination och utdelande används. System som sparar och effektiviserar informationsutbyte
ger positiva effekter på arbetsmiljön. Möjlighet till personlig och professionell utveckling kan stärkas
via IKT. Upplevd patientnytta illustreras via t ex videkonferenssystem där patienten kan få kontakt
med sjukvården utan att transportera sig långa sträckor vilket ökar tillgängligheten och möjlighet till
kontinuitet.
De negativa sidorna som framkommer i syntesen är att det finns negativa attityder och bristande
kunskaper i användandet av de olika systemen hos personalen. Det som var positivt kan också bli
negativt – sänkt patientsäkerhet beroende på felskrifter och ej fungerande system som hindrar
åtkomst till viktiga patientuppgifter. Vidare beskrivs vikten av att ett digitalt möte inte kan ersätta
det mänskliga mötet i vårdandet. En av de viktigaste negativa bitarna som kommer fram är att det
sällan finns någon av användarna med i processen vid utformandet och införandet av nya system.
Ledningsperspektivet och medarbetarperspektivet kan inte nog påpekas eftersom den nya tekniken
utmanar existerande arbetssätt och professionella roller.

Figur 1. IKT-systems potentiella roll och bidrag till sjuksköterskerollen i relation till vårdandet,
arbetsförhållanden samt professionsutveckling (från Fagerström et al., 2016)

Värdet av digital teknik i den svenska sjukvården
Trots de blandade erfarenheterna från tillämpning av IKT-baserade stödsystem/lösningar i vården
som redovisats ovan så finns det ett starkt stöd för att digitaliseringen inom vård och omsorg är en
förutsättning för att klara framtidens vårdutmaningar och vårdbehov. Konsultföretaget McKinsey har
i rapporten ”Värdet av digital teknik i den svenska sjukvården” (2016) uppskattat det potentiella
värdet av en fullt genomförd digitalisering av vårdsystemet till 180 miljarder kronor per år vilket
motsvarar en fjärdedel av vårdkostnaderna.
För att fullt ut realisera digitaliseringens potentiella värde krävs naturligtvis att verksamheten
transformeras utefter rätt förutsättningar och med adekvata mål. För detta krävs både kunskap och
resurser. De tekniska förutsättningarna för vårdens digitalisering finns redan. Rapporten beskriver
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detta som det finns ett ”vitalt och växande ekosystem kring e-hälsa” men att ett ”systematiskt och
genomgripande implementeringsarbete” saknas och att det stora ansvaret för detta ”faller på
vårdgivarna, som behöver göra digitalisering till en del av sin kärnverksamhet”. Rapporten avslutas
med:

”Både vårdgivare och beslutsfattare ger uttryck för en oro för att de inte förstår vad digitaliseringen
innebär. Många tvekar inför att engagera sig av rädsla för att fatta fel beslut. Här behövs ett
systematiskt utbildningsarbete för att sprida kunskap om vilka möjligheter digitala verktyg för med sig,
hur verksamheter kan förändras och hur olika aktörer kan hjälpas åt att driva förändringsarbetet.”

Den konstellation av aktörer som nu finns i eNursing-projektet och som tillkommer inom eNursing
Open Arena förväntas ha mycket stora förutsättningar att öka utvecklingstakten och driva detta
förändringsarbete.

Förändringsarbete - Användarcentrerad utformning av IKT-lösningar för vården
Vikten av ett tydligt fokus på brukarmedverkan och/eller användarcentrerade processer i
utvecklingen av ny teknik är numera väletablerad (t ex Karlsson, et al., 2011 inom medicinsk teknik).
Så också att en tydlig framgångsfaktor vid utveckling och introduktion av nya rutiner och arbetssätt
är att berörd personal ges förutsättningar att delta och påverka utformningen av de nya lösningarna.
Svensson m fl (2008) beskriver hållbart utvecklingsarbete som karakteriserat av ett starkt stöd
”uppifrån” (ledare, ägare/politiker); en hög grad av delaktighet av berörda i hela
genomförandeprocessen; en tydlig koppling mellan utvecklings- och driftsfrågor; en integration av
effektivitets-, arbetsmiljö-, kvalitets- och jämställdhetsfrågor; att nödvändiga resurser avsätts för
utvecklingsarbetet; inslag av lärande och reflektion som tillåter korrigeringar utifrån gjorda
erfarenheter; en kompetent projektledning och en effektiv projektorganisation.
De i WP3 föreslagna eNursing –demonstratorerna skapar viktiga förutsättningar enligt ovanstående
för samskapande mellan deltagande företag och vårdverksamheter (dvs i huvudsak tekniker
respektive vårdpersonal) genom att mediera dialog, idéutbyte och förståelse mellan deltagarna för
hur demonstratorernas tre enheter mobiltelefon, läsplatta och teamtavla (figur 2) och förslag på
innehåll som beskrivs i WP3 kan nyttiggöras i de olika vårdverksamheterna. Det potentiella värdet av
ett sådant arbetssätt är mycket stort. Även om demonstratorernas ingående komponenter (figur 2)
utgår från dokumenterade behov så är de i huvudsak baserade på observationer eller ”skuggning” av
olika vårdverksamheter (Fogelmark, 2008; Syrous, 2015; Bengtsdotter, 2016; Hultcrantz, 2016). Även
om observationsstudier ger utrymme för att ställa frågor kring de moment eller arbetssätt som
observeras så finns en risk i att det är den ”inre” effektiviteten som fokuseras, dvs de lösningar som
föreslås blir inkrementella och av typen ”göra saker rätt” snarare än att fokusera den yttre
effektiviteten ”att göra rätt saker”. Användarcentrering och brukarmedverkan tidigt i
utvecklingsprocessen är ett sätt som ökar möjligheterna att utforma verksamhetsstöd som beaktar
också den yttre effektiviteten. Det är ofta svårt för enskilda aktörer att få till stånd denna typ av
interaktion med vårdverksamheter. Via eNursing-demonstratorerna kan detta nu åstadkommas inom
eNursing-konstellationen förutsatt att nödvändiga resurser för ett aktivt deltagande av, i första hand,
vårdpersonal kan lösas.
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Figur 2. Demonstratorernas tre IKT enheter för informationsutbyte inom verksamheterna – Ascom
Myco smartphone/mobil skötersketelefon, läsplatta (iPad mini) och Teamtavla (Cosmic Nova Ward
Whiteboard/digital touchscreen) samt Plan-Do-Check-Act (PDCA) processen för iterativ utveckling.

Demonstratorer som kan illustrera möjligheter och nytta
eNursing-konsortiets företagsparter har alla gedigen erfarenhet från agil utveckling där
utvecklingsarbetet kan vara följsamt och snabbt svara mot nya förutsättningar som tydliggörs i korta
och upprepade iterationer av en plan-do-check-act (PDCA, figur 2) process i nära samverkan mellan
leverantör och mottagare/kund. De agila principerna betonar individer och samspel före metoder,
processer och verktyg; användbart resultat före omfattande dokumentation; kundsamarbete före
kontraktsförhandlingar; och anpassning till förändringar snarare än at följa en statisk plan (Sy, 2007).
Det agila arbetssättet ställer stora krav på reell/verklig/nära samverkan och därmed att rätt
förutsättningar föreligger för nyckelpersonal att delta i tillräcklig omfattning. Från figur 3 framgår hur
demonstratorerna kan tillämpas för att steg för steg utveckla verksamhetsnyttan i korta och täta
iterationer (illustrerat i figur 3 som att volymen/nyttan av demonstratorerna ökar i omfattning för
varje iteration). Antalet nödvändiga iterationer är inte i förväg känt utan Plan-Do-Check-Act
processen upprepas till dess att verksamhetsmålen uppfylls. Enligt uppgift genomfördes totalt 10
iterationer under sammanlagt 8 månader när Tre Stiftelser utvecklade det digitala
signeringsverktyget MCSS (Medication and Care Support System) i samverkan med Appva1 i en agil
utvecklingsprocess.
Utgående från demonstratorernas tre enheter (figur 2) kan scenarior formuleras med innehåll från
de identifierade användningsfallen (vårdutmaningarna/aktiviteter) och en behovsanalys tillsammans
med verksamheterna som inledningsvis kan testas med simulerade informationsflöden och rollspel i
de kliniska träningsmiljöerna.

1

Personlig kommunikation från Johan Rindeborg, Tre Stiftelser, 4 november, 2016.
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Figur 3. En illustration över hur demonstratorerna växer i omfattning/funktionalitet/värde för varje
iteration. Antalet iterationer (N) är inte förutbestämt.

Utvärdering/uppföljning - Värdet för vården
Hur kan utvärdering genomföras under utvecklingsarbetet respektive i verksamheten efter
implementering? Nedan ges förslag på olika sätt att följa upp nyttan/värdet där de först nämnda kan
tillämpas redan under utvecklingsarbetet och de senare är meningsfulla först efter att lösningen är
implementerad i verksamheten. Det är också viktigt att vara medveten om att vissa insatser i
utvecklingsarbetet ger omedelbart resultat medan andra kan kräva en viss tid för att utvecklas eller
verka indirekta till att uppnå den önskade effekten (via ”förmedlande instanser” i figur 4)

Användbarhet
Användbarhet definieras av ISO som ”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt
för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande
sätt i ett givet sammanhang” (ISO 9241-11). Användbarhet skiljer sig därmed från det ofta använda
begreppet användarvänlighet som inte lika tydligt värderar ändamålsenlighets- och effektivitetsaspekterna. En användarvänlig produkt kan därför vara just vänlig att använda men inte bidra lika
tydligt i måluppfyllelsen som motsvarande men mer användbara produkt. Inom ISOs 9241 -klass
finns ytterligare ett antal föreskrifter som reglerar framförallt användargränssnitt. I eNursing fallet är
det primärt den övergripande ändamålsenligheten och effektiviteten som bör fokuseras och
utvärderas, men också att användargränssnitten utformas i enlighet med ”best practice”/ISO –
standard.

Tidsstudier - flöden - processer
En omedelbar utvärdering av uppnådda effekter kan fås via tidsstudier och
dokumentation/uppföljning av förändringar i flöden och processer. Bra exempel på hur en detaljerad
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analys kan både beskriva befintlig process och användas som underlag för förbättringsarbete har
utförts inom konsortiet (Almström & Hermansson, 2016). I detta exempel har det förberedande
arbetet inför den dagliga läkemedelsadministrationen på en vårdavdelning detaljstuderats och det
därpå följande förbättringsarbetet resulterade i en tidsvinst på över 70 % i relation till utgångsläget.

Autogenererad användningsstatistik
IKT-baserad verksamhetsutveckling skapar stora möjligheter att följa upp introduktion och
användning av insatserna genom autogenererad användningsstatistik, dvs IKT systemet används för
att följa upp den faktiska användningen som förändringar i användningsfrekvens, volym/omfattning,
använda funktioner, tidsförlopp mm. Viss typ av loggning kan vara känslig att genomföra på
individnivå. Naturligtvis måste alla inblandade vara införstådda med att uppföljning görs och i vissa
aspekter kan ett informerat samtycke användas för att undanröja problematik kring oönskad
övervakning. Standardlösningen är dock att den insamlade informationen bara hanteras på
grupp/avdelningsnivå och att enskilda medarbetares användning inte kan identifieras eller redovisas.

Fokusgrupper och intervjuer
Som en del av användbarhetsarbetet kan fokusgrupper och enskilda intervjuer med deltagare i
omvårdnadsteamen användas för att utvärdera både den inre och yttre effektiviteten av de
föreslagna insatserna. Den inre effektiviteten fokuserar hur väl man lyckas utföra arbetsuppgifterna i
relation till befintliga lösningar medan den yttre effektiviteten värderar om rätt saker fokuseras i
utvecklingsarbetet. Introduktion av IKT-lösningar i en verksamhet ska inte okritiskt bara replikera det
redan etablerade arbetssättet. För att ta vara på IKT-lösningarnas fulla förbättringspotential måste
möjligheterna till samtidig verksamhetsutveckling tas till vara genom att fokusera också den yttre
effektiviteten i utvecklingsarbetet.

Självskattningar kring upplevda arbetsförhållanden
Det finns ett antal instrument för att mäta förändringar i de upplevda arbetsförhållandena. COPSOQ
(Copenhagen Psycho Social Questionnaire, 2010) är ett exempel som värderar t ex krav i arbetet,
arbetsorganisation och arbetsinnehåll, samarbete och ledarskap, balans mellan arbete och privatliv,
arbetsplatsens sociala miljö, samt hälsa och välbefinnande. Även om det fulla värdet av COPSOQ
instrumentet inte framgår förrän jämförelser kan göras mellan före och efter introduktion av nya
verktyg och arbetssätt i den faktiska verksamheten kan t ex COPSOQ vara guidande i utformningen
av scenarier där positiva effekter på arbetsinnehållet/stress står i fokus.

Patientupplevelse (PROM – Patient Reported Outcome Measures)
I ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på en förbättrad patientdelaktighet och
patientupplevelse är naturligtvis patientrapporterade utfall högt prioriterade. I LEAN-inspirerade
verksamhetsutvecklingsinitiativ är det kundens behov som fokuseras vilket överfört till
vårdverksamhet leder till att endast patienten kan definiera värde och att patientens behov styr
arbetet. Förändringar i patientupplevelse kan mätas genom intervjuer och enkäter i samband med
utskrivning men en komplicerande faktor är att upplevelsen rapporteras bara från en specifik
situation (dvs information finns inte från samma uppgiftslämnare före respektive efter en förändring)
och att svarsfrekvensen tenderar att bli låg. Värdet av patientrapporterade utfall kan trots dessa
svårigheter inte nog understrykas. Ett tydligt exempel är att i en förslagsprocess genomförd på Södra
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Älvsborgs sjukhus dels som brainstormaktivitet bland personal, dels via patientintervjuer, framkom
20 förbättringsförslag från personalgruppen medan patientintervjuerna gav 23 unika förslag. Oaktat
de något annorlunda formerna för informationsinhämtningen var den mest intressanta iakttagelsen
att det bara var tre förslag som var gemensamma för personal och patientgruppen vilket på ett
tydligt sätt illustrerar värdet av patientinvolvering.

Vårdens kvalitetsregister
Uppgifter som rapporteras till vårdens olika kvalitetsregister kan i vissa fall användas för att följa upp
utfallet av genomförda insatser. Detta bör isf göras som en automatiskt ”avtappning” av
verksamhetsrelaterade kvalitetsmått när de rapporteras utan att extra insatser behöver göras av
vårdverksamheten. På detta sätt påminner datainsamlingen om den autogenererade
användningsstatistiken. Naturligtvis är det bara avidentiferad information som kan användas för
denna typ av utvärdering.

Verksamhetsmål/mätetal
Vårdverksamheternas egna verksamhetsmål/mätetal kan i viss utsträckning användas för att mäta
effekter av genomförda insatser. Dessa mätetal tenderar att fokusera övergripande verksamhetsmål
och kopplingen mellan genomförda insatser och effekter på ”globala” verksamhetsmål kan dels ta
lång tid att utveckla och svåra att härleda till specifikt förändringsarbete. Fokusering på alltmer
”globala” verksamhetsmål kan illustreras av Södra Älvsborgs sjukhus som på bara fem år reducerat
från 142 mätetal till att för närvarande fokusera enbart 7 övergripande verksamhetsmål2.

Figur 4. Illustration över hur värdet av en ”insats” (t ex IKT-funktion) kan ge omedelbara/snabba
resultat eller mätbara effekter först efter en tid när insatsen verkat via ”förmedlande instanser” (är
länkad eller samverkar med andra processer t ex en minskad arbetsbelastning kan mätas omgående
genom tids/aktivitetsanalys medan en eventuellt relaterad hälsoeffekt uppstår först efter en tid).
(från Svensson et al., 2008)
2

Peter Häyhänen, Södra Älvsborgs sjukhus: Presentation ”LEAN på SÄS”, seminarium på Högskolan i Borås den
16 november, 2016
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Slutsats/Rekommendationer
Parternas gemensamma respektive specifika forsknings- och utvecklingsbehov möts i det förslag till
användarcentrerad utformning av IKT-lösningar för vården som skisseras i detta dokument.
Industriparternas IKT-lösningar som samverkar i demonstratorerna framtagna i WP3 för
äldreboendet Tre Stiftelser, Framtidens vårdavdelning samt akutavdelning/Clinicum behöver prövas
och vidareutvecklas i scenarier/användningsfall där utvecklare och vårdpersonal samverkar för att
identifiera problem och förbättringar som kan ta IKT-lösningen närmare implementering i de avsedda
vårdmiljöerna.
Värdet för industriparterna är inte bara att få direkt återkoppling på IKT-lösningarnas funktion och
användbarhet och möjlighet att utveckla och pröva dessa i en skyddad miljö utan också att få
grundläggande dokumentation som kan användas för att utvärdera nya releaser och skapa underlag
inför en implementering.
Värdet för vården är att vårdpersonalens medverkan i utvecklingen inte bara bidrar till ett bättre
utformat IKT-stöd som kan bli mer träffsäkert i att möta de faktiska behoven utan också att
samskapandet leder till en ökad förståelse bland vårdpersonal om vilka bidrag IKT-lösningarna kan
tillföra verksamheten. Vårdpersonalen kommer därmed också kunna bidra med egna förslag på en
mer övergripande nivå under hela utvecklingsprocessen och inte bara ges möjlighet att komma med
detaljsynpunkter på en färdig produkt inför en implementering. På detta sätt ökar möjligheterna att
ta tillvara potentialen till verksamhetsutveckling där ändrade och förbättrade arbetssätt kan stödjas
med de nya IKT-lösningarna.
Värdet för akademiparterna är att genom att följa utvecklings- och implementeringsaktiviteter inom
projektet få värdefull empiri inom det än så länge ganska obeforskade fältet IKT-stöd till
sjuksköterskor och omvårdnadsteam. Akademins bidrag är att tillföra metodkunskap och stödja med
olika aktörsperspektiv.
Sammantaget kommer dessa insatser både att tydliggöra värdet och stärka nyttan av de i WP3
formulerade och beskrivna demonstratorerna under ett steg 2 av eNursing inom Vinnovas
Utmaningsdriven innovation.
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