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Sammanfattning
Svensk sjukvård började rörelsen mot elektroniska patientjournalsystem någonstans under 
början av nittiotalet. Idag har praktiskt taget alla landsting sjukhusövergripande IT-system 
för hanteringen av patientinformation. Dessa (ofta stora) implementeringsprojekt har i 
många fall haft problem och det finns därför anledning att undersöka förutsättningarna för 
sådana projekt. Ur ett samhällsperspektiv finns mycket att tjäna om man kan undvika dessa 
införandeproblem och förbättra implementeringsprocessen i denna typ av organisationer.

Givet en syn på sjukhus som en kraftigt institutionaliserad organisation finns anledning att 
ifrågasätta tillämpligheten av, vad som kan betecknas som, klassisk organisationsteori. Man 
kan tänka sig att organisatoriska val i någon mån sker utan rationell förankring bland annat 
genom införlivandet av så kallade rationaliserade myter. Ett fenomen som beskrivs av 
nyinstitutionell organisationsteori. I syfte att hitta ett fungerande teoretiskt ramverk för dessa 
implementeringsprojekt så försöker denna uppsats därför svara på frågan: I vilken 
utsträckning och kombination kan klassisk och nyinstitutionell teori för organisations-
förändring appliceras på en offentlig sjukhusmiljö?

Genom en teoretisk behandling av teorierna, samt sjukhus som organisation, konstateras att 
IT-system i allmänhet är en särskilt god kandidat för så kallad isomorfism, och vidare att 
sjukhus som organisation kan bedömas som särskilt benägen att söka trygghet genom 
införlivandet av rationaliserade myter.

Tillämpligheten på dessa två organisationsteorier testades genom en empirisk studie över 
införandet av patientjournalsystemen Take Care och Melior på Karolinska Universitets-
sjukhuset respektive Södersjukhuset. Insamlandet av data skedde med hjälp av intervjuer 
samt studier av projektdokumentation. 

Även om omständigheterna kring projekten skiljer sig åt, så bär själva utformningen av 
förändringsprocesserna på de båda sjukhusen tydliga drag av klassisk förändringsteori.
Dock bär förändringarna som helhet på drag av isomorfism, om än i olika utsträckning. 
Uppsatsen kommer således fram till att klassisk teori på vissa punkter ej räcker till för att 
förklara dessa implementeringsprojekt. Man har tagit effektivitetsvinster för givet, ett faktum 
som blir särskilt tydligt i de båda sjukhusens ointresse att mäta vare sig tillståndet innan 
förändringen, eller hur det blev efteråt.

Utifrån en teoretisk grund som går utanför klassisk teori och på detta sätt ger utrymme även 
för nyinstitutionella idéer uppstår nya möjligheter för organisationen. Om landsting och 
sjukvård blir varse ”sin egen irrationalitet” finns goda möjligheter att förbättra och förstå 
effekterna av liknande projekt i framtiden.
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1 Introduktion

1.1 Inledning
Implementeringen av elektroniska patientjournalsystem inom svensk sjukvård utgör 
extremen av flera områden av intresse. Inte bara är sjukhus väldigt speciella ur ett 
organisationsperspektiv, mycket står dessutom på spel då förändringen ur ett samhälls-
perspektiv å ena sidan innebär en ökad användning av skattemedel, men också bär med sig 
löften om en effektivare vård och omsorg. Givet IT-utvecklingen i samhället i övrigt så kan 
man kanske uppleva det som ett naturligt steg, men har man förväntat sig några effektivitets-
vinster inom vård och omsorg som ett resultat av dessa initiativ? 

Implementeringen av sjukhusövergripande patientjournalsystem har pågått ett antal år inom 
den svenska sjukvården nu, trots detta finns det stora brister inom dessa implementerings-
projekt. I revisionsberättelsen för Region Skåne talas det om brister både i den strategiska 
styrningen och i den operativa. Det är till och med så att regionen saknar en fullständig bild 
av kostnaden för implementeringen av sitt systemet (Jönsson et al, 2003). Problem med im-
plementeringen är inget som tillhör gårdagen, en husläkarmottagning i Alunda i Uppsala 
tvingades stänga i december 2005 på grund av problem orsakade av implementeringen av ett 
nytt journalsystem (Hultgren, 2006). Inte bara Uppsala Läns Landsting har problem, även 
Kalmar har svårigheter, där skjuter man på implementeringen av ett digitalt patient-
journalsystem på barnkliniken med ett halvår på grund av problem (Linström, 2006).

1.2 Problemdiskussion
Vad beror då dessa problem på? Självklart kan det finnas teknisk problematik bakom men 
hur kan vi förstå de bakomliggande processerna ur ett organisationsteoretiskt perspektiv?
För att kunna skapa bästa förutsättningar för lyckade förändringsprojekt i allmänhet krävs en 
förståelse för den dynamik och de processer som reglerar både den specifika situationen och 
den specifika organisationstyp det är frågan om (se figur 1).

Figur 1. Olika organisationstyper kan stå inför olika typer av förändringssituationer. Tillsammans bildar de en 
matris av tänkbara scenarios. 
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I detta fall är situationen ”implementeringen av elektroniska patientjournalsystem” och 
organisationstypen ”svenskt sjukhus” – vilken eller vilka teoribildningar kan skapa en för-
ståelse för detta specifika scenario? 

Ur ett klassiskt organisationsförändringsperspektiv har vi omfattande förändringsprojekt som 
givet det mänskliga innehållet i vården ställer höga krav på ett lyckat genomförande. Om-
råden som behovsanalys, val, anpassning och utveckling av system, träning av personal, del-
aktighet hos användarna, information, uppföljning och utvärdering et cetera, kan förväntas 
vara av avgörande betydelse för implementeringsprojektens utfall.

Tas istället ett nyinstitutionellt perspektiv i organisationsanalysen så är den svenska sjukvården 
att betrakta som arketypen av en institutionaliserad organisation, och det finns anledning att 
ifrågasätta systemförändringen som ett resultat av rationella val. Är det kanske institutionen 
svenskt sjukhus som gradvis förändrats till att innehålla elektroniska patientjournalsystem 
och att man som organisation följt med av trygghets- och legitimitetsskäl (så kallad. Iso-
morfism)?

Om man kan utreda i vilken utsträckning – eller i vilken kombination – dessa två teori-
bildningar beskriver aktuellt scenario (IT-förändringsprojekt inom svensk sjukvård), så har 
man ett teoretiskt ramverk för liknande projekt i framtiden. Och givet inte minst det 
mänskliga innehållet i vården, så är det förstås av yttersta vikt att skapa en sådan förståelse 
för att få bästa förutsättningar för dessa typer av projekt.

1.3 Problemformulering
Målet med denna uppsats är att undersöka om klassisk organisationsförändringsteori ”räcker 
till” för att förklara orsaker till, genomförande och utfall av implementeringen av elektroniska 
patientjournalsystem inom svensk sjukvård. Ger denna teoribildning hela bilden av för-
ändringsprocessen hos en organisation som uppvisar en hög grad av institutionalisering, är 
kraftigt reglerad och är en del av den offentliga sektorn? Eller måste den klassiska organ-
isationsteorin bytas ut eller kompletteras med nyinstitutionell organisationsteori?

Kort sagt: I vilken utsträckning och kombination kan klassisk och nyinstitutionell teori för 
organisationsförändring appliceras på en offentlig sjukhusmiljö?

1.4 Syfte
Då det fortfarande är problem med implementeringen av elektroniska patientjournalsystem, 
trots att dessa började införas redan för tio år sedan, tyder det på att det saknas kunskap om 
hur man genomför sådana projekt på bästa sätt. Det är därför önskvärt att genomföra en 
utförlig analys av fenomenet och försöka finna en fungerande teoretisk beskrivning som kan 
ge den förståelse som behövs för att undvika dessa införandeproblem och förbättra 
implementeringsprocessen för dessa organisationer. Råd kan då ges till sjukhus och landsting 
gällande sammansättningen av den förändringsteori de måste ta i beaktande när de planerar 
implementeringsprojekt av denna typ.
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1.5 Avgränsningar
Den här uppsatsen begränsar sig till att hantera två inriktningar av organisations-
förändringsteori, klassisk och nyinstitutionell. Den i uppsatsen använda definitionen klassisk 
organisationsförändringsteori betecknar teoribildningar med en syn på hur organisationer 
fungerar, agerar och förhåller sig till sin omvärld som drivna av rationella och strategiska beslut. 
Att precisera den definitionen närmare är en uppsats i sig och faller utanför ramen för detta 
arbete. Nyinstitutionell teori, å andra sidan, ifrågasätter denna bild av organisationer som fria 
att agera mot miljön utifrån enbart tekniskt betingade effektivitetshänsyn.

1.6 Tack
Uppsatsen har möjliggjorts tack vare att vissa personer ställt upp med sin tid och kunskap. 
De som skall ha ett extra stort tack är de personer som ställde upp på intervjuer – Lena 
Meijer, Åse Österblom och Susanne Alm, utan er hade det inte blivit någon uppsats!; 
gruppen UsersAward som lät oss få ta del av deras undersökning; våra opponenter Vanessa 
Aramburu och Berrin Hult, vars bidrag verkligen höjde kvaliteten på uppsatsen och, sist men 
inte minst, vår handledare Christian Maravelias, som styrde oss på rätt kurs i organisations-
teoridjungeln!
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2 Metod
I det följande kapitlet beskrivs både den övergripande forskningsansats och undersöknings-
ansats som har använts för att angripa problemet. Även mer detaljerade metoder redogörs 
för samt de problem som har uppstått eller som vanligen uppstår med de valda metoderna.

2.1 Forskningsansats
Med utgångspunkt i klassiska teorier för organisationsförändring har studien haft som avsikt 
att pröva tillämpbarheten för dessa vid förändringsprojekt inom den offentliga vårdsektorn, 
som alternativ teori prövas även nyinstitutionalismen som förklaringsmodell. Synsättet som 
har används kan närmast klassas som en hybrid emellan postpositivism och hermeneutik 
(Guba, 1990). I det här fallet innebär det att kvalitativ empiri kommer att användas, vilket 
innefattar tolkning av texter (intervjuer och implementeringsplaner/uppföljningar). Att en-
bart kalla sig hermeneutiker, är något som de båda författarna av den här uppsatsen – i likhet 
med Sohlberg och Sohlberg (2002), som rentav ifrågasätter den hermeneutiska traditionens 
självständighet och hävdar att den är en del av all vetenskap – ställer sig skeptiska till. Utöver 
de kvalitativa metoder som använts kommer även delar av bakgrunds-materialet från en 
större kvantitativ undersökning genomförd av tredje part. Att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa metoder är inte på något sätt unikt, utan något som till och med rekommenderas 
av forskningsmetodiker (Holme och Solvang, 1997).

I slutändan leder detta fram till deduktiva slutsatser rörande kausala förhållanden i studie-
objektet med fokus på förståelse av skeendet. För att kalla en undersökning deduktiv krävs 
att man ställer upp vedertagna teorier inom ämnet och sedan prövar dessa med en empirisk 
studie. (DePoy och Gitlin, 1999). Syftet med det deduktiva synsättet är att utvinna objektiv 
kunskap om verkligheten genom att pröva teorin mot den och på så vis försöka falsifiera 
teorin. I det här fallet är det den klassiska organisationsförändringens teorier och modeller 
som granskas. Nyinstitutionalismen finns med som en alternativ förklaringsmodell som 
prövas för att se om den är bättre anpassad för sjukhus som organisation. Det innebär också 
att fokus ligger på problemet som sådant och att ett holistiskt perspektiv tas.

2.2 Undersökningsansats
Det är i huvudsak två typer av studier som har genomförts. Först en grundläggande analys av 
den dokumentation som finns rörande implementeringsprojekten och sedan djupintervjuer 
med de personer som har varit med och delat ansvaret för projekten (projektledare och 
medlem i styrgruppen), samt en användare av systemet som har varit med om förändringen. 
Utöver detta har författarna även använt en större enkätundersökning som har genomförts 
av gruppen UsersAward. Att så har skett, och anses vara relevant är på grund av omöj-
ligheten för författarna att genomföra en studie av liknande omfattning. Trovärdigheten kan 
också sägas vara hög för den här typen av information (Wilson och Corlett, 2005). Självklart 
föreligger också problem och risk för bias (se kapitel 2.5), men så länge medvetenhet finns 
om dessa risker kan de övervinnas. Informationen extraherad ur detta material har dessutom 
inte använts för själva analysfasen utan har haft karaktären av förberedande information 
inför intervjuerna.
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Det är en icke-experimentell studie som har genomförts, eftersom ingående variabler ej har 
kontrollerats utan enbart observerats (DePoy och Giltin, 1999). Kombinationen med det re-
trospektiva synsättet lämpar sig väl för studier där det finns stora mängder data vilket är 
fallet i denna studien (DePoy och Giltin, 1999).

2.3 Urval av sjukhus
Huvudkriteriet för val av sjukhus var att de skulle ha infört ett sjukhusövergripande el-
ektroniskt patientjournalsystem, det vill säga ett system som inte enbart hanterar patientens 
journal utan även innefattar administrativa uppgifter såsom intern fakturering et cetera. 
Eftersom de flesta större sjukhus i Sverige faktiskt har ett sådant system idag fanns det även 
efter det första kriteriet en oöverskådlig mängd tänkbara kandidater. Det ansågs även vara 
viktigt att sjukhuset hade en viss storlek eftersom det kan antas att implementeringen har 
skett mer ad hoc på ett mindre sjukhus och därför sakna den dokumentation som krävs för 
en meningsfull analys. Därefter följde en rad övriga pragmatiska kriterier, varav närhet till 
sjukhuset och möjlighet att få kontakt med projektledaren som genomdrivit projektet hade 
stor vikt. Det sattes också en gräns på antalet organisationer att studera. Gränsen sattes till 
två eftersom studien är av kvalitativ art och ett större antal skulle ta alltför stora resurser i 
anspråk. Det är också tveksamt om sambandet mellan antal studerade organisationer och 
förståelse är linjärt, det är istället författarnas privata åsikt att det sambandet närmare kan 
beskrivas med en logaritmisk funktion. De sjukhus som slutligen valdes var Karolinska 
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Båda sjukhusen har genomfört stora sjukhus-
övergripande IT-systemimplementeringar. Det implementeringsprojekt som studeras på 
Karolinska Universitetssjukhuset är den ensning av journalsystem som skedde där, då den 
flora som fanns begränsades till systemet Take Care. På Södersjukhuset har istället införseln 
av systemet Melior under mitten av 1990-talet och framåt granskats.

2.4 Studiens upplägg
Studien kan indelas i fyra faser, men de har inte följt ett linjärt schema utan iteration har skett 
kontinuerligt. Dessa olika faser redogörs för nedan och viktiga beslut samt problem med 
respektive fas behandlas.

2.4.1 Litteraturstudie
Enligt DePoy och Gilitin (1999) bör en litteratursökning genomföras i början av en studie 
om studien är av experimentell karaktär, för kvalitativa studier är tidpunkten inte lika 
noggrann. Detta har tagits fasta på och litteratur har sökts kontinuerligt under hela 
processen. Trots detta skedde merparten av sökningen i inledningen av studien för att skapa 
en grund för arbetet. Inom främst två olika ämnesområden har information sökts, dels 
litteratur relaterad till teori (klassisk organisationsförändring och nyinstitutionell dito) men 
det har också sökts mer allmän bakgrundsinformation (till exempel andra studier som har 
berört IT-projekt inom vårdsektorn). De källor som har använts är huvudsakligen böcker 
och vetenskapliga tidskrifter men även mer allmänna databaser har använts. Sökningarna har 
i huvudsak genomförts via biblioteken på Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet 
och Chalmers Tekniska Högskola i de databaser som finns tillgängliga där. Även sökmotorn 
Google har använts. Sökord som har utnyttjats är: organisationsförändring, change man-
agement, new institutionalism, electronic medical records, implementing IT-systems, 
elektroniska patient-journaler, IT i vården et cetera.
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Som inspiration till frågeområden specifika för implementeringen av IT-system inom den 
svenska sjukvården användes även Vård-IT-kartan utgiven av gruppen UsersAward. 
UsersAward började som ett projekt för att påverka IT-utvecklingen på arbetsplatserna 
initierat av LO i samverkan med TCO och KTH. Projektet har fått ekonomiskt stöd från 
Nutek och VINNOVA och är sedan 2002 ”en självständig konsumentorganisation för 
IT-frågor” (Vård-IT-Kartan, 2004, s. 6). Fler än 2100 användares synpunkter på olika vård-
inrättningar runt om i landet ligger till grund för Vård-IT-kartan. Denna publikation gav 
också författarna rikligt med bakgrundsinformation om IT-situationen inom vården. Efter-
som denna skrift är utgiven av de största fackföreningarna i Sverige fanns i början av läs-
ningen en tanke att de kan ha haft ett intresse av att framställa användarnas (tillika med-
lemmarnas) situation som mer ansträngande än vad som verkligen var fallet. Denna farhåga 
kommer dock på skam, ju längre in i läsningen man kommer desto mer övertygas man om 
att undersökningen är opartisk.

2.4.2 Studie av projektdokumentation
Eftersom projekten har genomförts på sjukhus i landstingets regi så faller dessa under offent-
lighetsprincipen. Av den anledningen borde det inte varit några problem att få tillgång till både 
projektplaner och utvärderingar av implementeringsprojekten. Det var önskvärt att studera både 
för- och efterdokumentation eftersom det skulle ge en insikt om vilka metoder och teorier, om 
några, man kan finna stöd för i implementeringsprocessen. Att dokumenten faktiskt har skrivits 
för att facilitera projektet och inte har skapats som respons på förfrågan inför den här uppsatsen 
skapar dessutom en situation där reaktiviteten kan anses vara noll (Wilson och Corlett, 2005). 
Hänsyn måste däremot tas till de förhållanden som rådde när planer och rapporter skrevs och 
detta skapar såklart en svårighet där risk för tolkningsfel kan föreligga.

Att få tillgång till den här dokumentationen visade sig vara svårare än beräknat och endast 
projektutvärderingar blev tillgängliga. Materialet användes därför i huvudsak för att förbe-
reda intervjuerna och som fördjupning i det senare analysarbetet.

2.4.3 Intervjuer
Enligt Sohlberg och Sohlberg (2002) kan historiska dokument (se ovan) enbart användas till 
att rekonstruera människors avsikter. Endast i intervjuform kan man skaffa sig en fördjupad 
kunskap. Där är det är möjligt att skapa sig en bild av rådande attityder och föreställningar,
vilket i det här fallet kan återskapa de miljöer som projektdokumentationen skrevs i och sätta 
den i sitt sammanhang. Frågetecken rörande projektdokumentationen kan även rätas ut. 
Därför genomfördes också intervjuer med nyckelpersoner i implementeringsprojekten.

Eftersom det är kvalitativ information som eftersträvas genomfördes djupintervjuer med en låg 
grad av styrning. Det uteslöt dock inte att fastställda frågeområden i en frågemanual – som 
konstruerats för att säkerhetsställa att intressanta områden inte uteblev – medtogs till intervjun. 
Resultatet av intervjuerna bygger på samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade enligt 
Holme och Solvang (1997). Av den anledningen var det viktigt att skapa förtroende och ge 
trygghet åt den intervjuade. Det skedde på flera sätt, bland annat fick de själva välja tid för 
intervjun så att de inte skulle känna stress inför andra uppgifter, den skedde också i en miljö där 
den intervjuade kände sig hemma, intervjun inleddes alltid med att intervjuarna presenterade sig
och med enklare frågor för att på ett naturligare sätt få igång samtalet och skapa en trygg miljö. 
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Tre intervjuer genomfördes, en med projektledaren för projektet IT-enhetligt patient-
journalsystem på Karolinska Universitetssjukhuset, en med en medlem i styrgruppen för in-
förandet av elektroniskt patientjournalsystem på Södersjukhuset och en med en användar-
representant från Andrologiskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Den första av de tre intervjuerna gjordes med Lena Meijer, projektledare på projektkontoret 
vid Karolinska Universitetssjukhuset. Lena Meijer har mångårig erfarenhet av att arbeta med 
IT inom Stockholms Läns Landsting. Hon började 1994 och har således varit delaktig under 
större delen av den digitala resa som har gjorts. Även innan hon började inom landstinget så 
arbetade hon med IT-system. Lena Meijer var ansvarig för att ensa patientjournalsystemen 
vid hopslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Sjukhus 2004..

Åse Österblom var den andra personen som intervjuades. Hon arbetade som läkarsek-
reterare på den klinik som blev pilotklinik vid införandet av elektroniska patientjournaler på 
Söder-sjukhuset 1994. I samband med det blev hon medlem i styrgruppen för pilotin-
förandet och flyttade sedermera till driftleverantören av systemet och arbetar nu på IT-
enheten vid Söder-sjukhuset. 

Den sista intervjun gjordes med Susanne Alm på Andrologiskt Centrum. När hon började 
där 2004 var det den enda kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset som fortfarande till 
största del använde pappersjournaler. Det var av denna anledning som en användare från 
just denna klinik valdes för intervjun. När arbetet drogs igång med att införa elektroniska 
journaler även på denna klinik var Susanne Alm delaktig i projektgruppen på kliniken.

Båda författarna strävade efter att medverka vid samtliga intervjuer, detta eftersom huvud-
syftet med dessa intervjuer var att skapa förståelse och då är personlig närvaro av högsta 
vikt. Tyvärr var detta inte möjligt vid en intervju och den fick skötas utav enbart en av 
författarna. Enligt uppsatsens författare har de senare årens öknings av digitala inspel-
ningsapparater, såsom digitalkameror, digitala videokameror et cetera, skapat en vana av att 
bli dokumenterade därför fanns ingen tvekan inför att göra ljudupptagningar av intervjuerna. 
Responsen hos de intervjuade tydde inte heller på att de blev störda av att bli inspelade. 
Naturligtvis påbörjades inspelningarna först efter de intervjuades tydliga medgivande. Efter 
genomförd intervju transkriberades ljudupptagningarna för att lättare kunna analyseras.
Tyvärr kunde detta inte göras för den sista intervjun, med användaren, eftersom ljudfilen 
försvann i samband med överföringen till en dator. Den intervjun fick således nedtecknas 
endast med hjälp av de stödanteckningar som (lyckligtvis) togs, och ur minnet.
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2.4.4 Analysmetoder
Analysen genomfördes på olika sätt beroende på vilken typ av information som var föremål 
för analys. Detta för att syftet med informationsinsamlingen och typen av information skiljt 
sig åt. Analysen av projektdokumentationen avsåg i första hand att skapa en förståelse för
hur arbetet med implementeringen hade gått till och resultatet av den. Analysen av inter-
vjuerna fördjupade sig istället på varför arbetet skett på ett visst sätt, projekten fick de utfall 
de fick, samtidigt som stöd söktes för detta i teorin.

Analys av trovärdigheten hos källorna är en viktig del av analysarbetet (Holme och Solvang,
1999). Detta arbete skedde i och med urvalet av intervjupersoner. Eftersom de som inter-
vjuades varit, åtminstone delvis, ansvariga för projekten kan trovärdigheten anses vara god. 
Risken att de skulle ge en alltför positiv bild balanserades av intervjun med användaren.

2.5 Metodproblem

2.5.1 Validitet
Validiteten är ett mått på hur väl en undersökning och dess resultat är överenstämmande
med vad den säger sig ge svar på. Det finns två typer av validitet, ytvaliditet och verklig 
validitet (Wilson och Corlett, 2005). Ytvaliditet anger hur trovärdig en undersökning verkar 
vid första anblicken medan verklig validitet anger den faktiska validiteten. Även om verklig 
validitet är viktigare, är båda eftersträvansvärda. Den här uppsatsen säger sig ge svar på 
huruvida de modeller som finns för organisationsförändring, både klassiska och 
nyinstitutionella, kan appliceras på en offentlig sjukhusmiljö. Genom att redogöra för ut-
vecklade, befintliga teorier som finns på området och sedan se vilka av dessa teorier och 
anpassningar av dessa som det finns stöd för vid två större implementeringsprojekt på två 
sjukhus och sedan relatera utfallet mot det prognostiserade, försöker författarna visa på 
adaptionsmöjligheterna hos existerande teorier. Detta arbetssätt torde vara lämpligt för att 
besvara frågeställningen. Arbetet präglas dessutom av transparens för att ytterligare höja 
trovärdigheten. Av denna anledning avstås också från all form av tolkning i samman-
ställningarna av intervjuerna. Detta ger läsaren möjligheten att se det otolkade materialet och 
skapa sig en egen uppfattning innan tolkningen sker i analyskapitlet. De tolkningar som kan 
tyckas göras i intervjureferaten är de intervjuade personernas egna.

Genom att intervjua personer som har haft ansvar för implementeringen, men även att ta till 
vara användarnas synpunkter, säkerställs att oförvanskad information blir tillgänglig, men 
utan bias. 

2.5.2 Reliabilitet
Det här är ett mått på upprepbarheten i en studie. Det är viktigt att studien genomförs på ett 
sådant sätt att resultatet blir detsamma under liknande förhållanden. Det måste också vara 
möjligt för andra forskare att upprepa studien och få samma resultat (Wilson och Corlett, 
2005). I en studie av det här slaget där mycket hänger på forskarnas egen tolkning av 
materialet blir självfallet god reliabilitet mycket mer komplicerat att påvisa än vid kvantitativa 
studier. På samma sätt som för validiteten är transparens författarnas vapen. Genom att 
redovisa all information och alla antaganden som gjorts kan läsaren få förståelse för hur 
arbetet gått till och instämmer då i författarnas tolkning av informationen.
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3 Teori

3.1 Vad är förändring?
Förändring sker i någon omfattning hela tiden. Det kan vara frågan om små eller stora förändringar 
och det är inte alltid trivialt att skilja den ena från den andra, speciellt inte om förändringarna 
överlappar varandra i tiden. Beträffande organisationer kan man dock tala om perioder präglade av 
små eller obetydliga ändringar i miljö, struktur, arbetssätt et cetera samt perioder präglade av mer 
eller mindre omvälvande sådana. När man försöker beskriva eller analysera förändring talar man 
ofta om en rörelse mellan två relativt stabila tillstånd (Jacobsen, 2005). 

Begreppen ”organisation” och ”förändring” sägs enligt många författare till viss del stå i konflikt 
med varandra (ibid.). Man menar att organisationsförändring som begrepp är något paradoxalt. 
Problemet är att förena är beskrivningen av organisationen som ett system strävande efter att etab-
lera och upprätthålla stabilitet, med begreppet förändring, vilket innebär en rörelse från ett sådant 
stabilt tillstånd. Denna syn på organisationen där maximal produktivitet ges av att förfina och 
utveckla produktionen avskiljt från yttre störningar (förändringar) förespråkades av bland annat 
James Thompson (ibid.). Det har dock visat sig att organisationer som befinner sig i ständig 
förändring klarar sig bättre i det långa loppet än de som arbetar ”avskärmat” och bara företar små 
förändringar. Förändring tycks vara något nödvändigt, ”även om många människor i de enskilda 
organisationerna upplever [dem] som påfrestande och onödiga”. (Jacobsen, 2005, s. 59).

3.2 Förändringens drivkrafter
Organisationer förändras när det råder obalans mellan olika interna förhållanden i 
organisationen (inre drivkrafter) eller mellan organisationen och dess omgivning (yttre drivkrafter) 
(Jacobsen, 2005). Inre drivkrafter kan till exempel vara obalans mellan reella och formella 
maktförhållanden eller mellan struktur och kultur inom en organisation. Det uppstår i dessa 
fall en drivkraft som verkar för att jämna ut obalansen. Exempel på yttre drivkrafter kan vara 
att en organisation inte anpassat sig till nya förhållanden i omgivningen. Det kan röra sig om 
ändringar i konkurrensförhållanden, politiska förhållanden eller teknologiska förhållanden. 
Även i dessa fall uppstår drivkrafter som verkar för att jämna ut obalanserna genom att ett 
förändringstryck börjar verka på organisationen. 

Jacobsen (2005) tar upp följande som de centrala drivkrafterna idag:

 Förändringar av marknaden – konjunkturer och efterfrågan
 Teknologiska förändringar – Internet och digitalisering
 Politiska förändringar – fragmentering och globalisering
 Förändrade konkurrensförhållanden
 Förändrade ägarförhållanden
 Massmedia – ägarförhållanden och kommersialisering
 Demografiska förändringar
 Kulturella förändringar

Dessa drivkrafter kan i olika utsträckning interagera med varandra. Givet denna uppsats fokus 
kommer utrymmet främst att ägnas åt drivkraften teknologiska förändringar.
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3.2.1 Teknologiska drivkrafter
Dramatiska teknologiska förändringar har skapat och dödat hela branscher. Under 1800-
talets första hälft introducerades ångmaskinen och telegrafen, något senare satte järnvägs-
byggandet igång, samt förbrännings- och elmotorn under 1900-talet, alla teknologiska re-
volutioner som hade en enorm påverkan på existerande företags affärsidéer (Srejber, 2000). 
Idag är det den oerhört snabba och omfattande utvecklingen inom informations- och 
kommunikationsteknologin (IT) som enligt Jacobsen ”nog måste tillskrivas störst vikt som 
drivkraft bakom förändringarna inom både offentliga och privata organisationer” 
(Jacobsen, 2005, s. 63). Den effekt IT haft på det västerländska samhället det senaste 
decenniet kan ju knappast ha undgått någon, men all teori som utvecklas är inte av en 
sådan art att den kräver en speciell organisatorisk omstrukturering. Istället bör man se det 
som att teknologin öppnar upp möjlighetsrummet för den enskilda organisationen (Groth, 
1999). Denna möjlighet att använda sig av ny teknologi kan man välja att utnyttja eller att 
avstå ifrån (Jacobsen, 2005). Vilka teknologier man väljer att tillgodogöra sig eller inte kan 
vara av varierande betydelse för en organisations framtid. Säkert är att utvecklingen av IT 
slagit med en bred front där få gått oberörda inför de nya möjligheter som öppnats, och 
även om omfattningen inte är jämförbar med introduktionen av ångmaskinen eller 
elektriciteten talar man ändå om IT som en generell förändringsprocess (se till exempel
Srejber, 2000).

3.3 Planerad förändring
Drivkrafterna sätter press på organisationer att skapa en överensstämmelse mellan interna 
förhållanden – struktur, mål och strategi, kultur och maktförhållanden – och de krav som 
omgivningen ställer (Jacobsen, 2005). Dock är inga av dessa drivkrafter objektiva och en-
tydiga. Det rör sig snarare om ”mångfasetterade och komplexa förändringsimpulser” (ibid.,
2005, s. 81), vilket på intet sätt har en entydig effekt på organisationerna. Inte heller 
teknologiska förändringar ger några absoluta ramar för vad organisationer måste göra för 
att anpassa sig (Groth, 1999). Ny teknologi skapar nya möjligheter som tolkas på olika sätt, 
kan utnyttjas på olika sätt och vilka organisationer kan välja att utnyttja i olika utsträckning. 
Att organisationer på detta vis kan välja att agera olika inför omgivningens ”krav” är vad 
som gör planerad förändring möjlig och viktig (Jacobsen, 2005). Att identifiera drivkrafter 
tidigt och planera framtiden med dessa i åtanke är av avgörande betydelse för en 
organisations framgång (ibid.). De organisationer som gör de ”rätta” eller ”bästa” an-
passningarna eller valen kommer att klara sig bäst. 

Jacobsen (2005) beskriver tre egenskaper (faser) som krävs av en organisation för att göra 
riktiga val i sin reaktion på drivkrafter de utsätts för: Att kunna identifiera och uppfatta de 
drivkrafter som man måste förhålla sig till, att kunna utarbeta lösningar eller planer för hur 
man skall möta de utmaningar eller problem som drivkrafterna representerar, samt att 
kunna genomföra faktiska förändringar.
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Fas 1 : Identifiera och uppfatta de drivkrafter som man måste förhålla sig till.
Drivkrafterna är inte entydiga. Det går inte att göra en objektiv beskrivning av hur en 
drivkraft ser ut och vad den innebär för en organisation. Det finns utrymme för skilda upp-
fattningar både gällande hur en drivkraft ser ut och vad man bör göra åt den (se figur 2). 
”Olika människor och grupper konstruerar sin egen verklighet, och de gör det ifrån olika ut-
gångspunkter” (Jacobsen, 2005, s. 82). Hur en hög chef uppfattar en situation skiljer sig ofta 
från en anställd längre ner i organisationen. På samma sätt kan upplevelsen av en förändring 
i omgivningen skilja sig helt mellan till exempel en marknadsavdelning och en forsk-
ningsavdelning. Exemplen är många.

Fas 2 : Utarbeta lösningar eller planer för hur man skall möta de utmaningar eller problem som 
drivkrafterna representerar.
Att finna en lösning är ett ännu mera osäkert projekt. Nu måste man inte bara ha identifierat 
drivkraften, utan skall även ha en bild av hur situationen bör vara i framtiden, och den minst 
lika viktiga biten: vilka åtgärder som bör vidtas för att nå dit. Här kan åsikterna om vad som 
är rätt åtgärder och mål verkligen gå isär inom en organisation. Jacobsen (2005) understryker 
att det aldrig går att förutsäga utfallet av olika åtgärder med absolut säkerhet, utan att både 
behovet av förändring och lösningsförslagen bör betraktas som idéer (se figur 2): ”är det 
något vi vet från den empiriska forskningen om organisationer så är det att åtgärder i bästa 
fall bara delvis fungerar som de var tänkta, i värsta fall mot sin avsikt eftersom det uppstått 
effekter som man inte lyckats förutse” (ibid., s. 83). 

Figur 2: Drivkrafter är något som registreras och tolkas (Jacobsen, 2005).

Här finns alltså stora utmaningar för dem som skall genomföra planerad förändring. Olika 
grupper inom en organisation kan uppleva behovet av förändring olika starkt. De kan ha
olika åsikter både om målet för förändringen och vägen dit. Därmed inte sagt att det alltid 
råder stor oklarhet om vad som behöver göras. Jacobsen (2005) menar att drivkrafterna bör 
betraktas som idéer med skiftande grad av klarhet och styrka, samt vidare att dessa 
egenskaper är av stor betydelse för möjligheterna att genomföra planerad förändring. Enligt 
detta resonemang påverkar drivkrafternas tydlighet och tyngd hur själva förändrings-
processen fortlöper, samt hur starkt motstånd man måste räkna med under processens gång. 
En annan aspekt av det hela är vilka inom organisationen som påverkas av en föreslagen 
förändring och hur deras syn och delaktighet kan påverka utfallet. 

Fas 3 : Att kunna genomföra faktiska förändringar
När organisationen identifierat de drivkrafter man måste förhålla sig till samt utarbetat ett 
”svar” på hur man skall möta dessa så kvarstår den faktiska förändringen. Organisationen 
måste inte bara ha de resurser som krävs för förändringen, men också lyckas få med sig de 
interna och externa aktörer som är avgörande för en lyckad förändringsprocess. Förändringens 
art, omfattning och tidsperspektiv samt dess effekter på organisationens formella och 
informella element är av avgörande betydelse för utfallet av planerad förändring (ibid.). 
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3.4 Sjukhus – typ av organisation
Organisationer möter alltså regelbundet drivkrafter för förändring, uppfattar dessa på olika 
sätt samt väljer att inte agera eller på något vis möta dessa krafter. Försöken att beskriva och 
förstå hur organisationer förhåller sig till dessa drivkrafter och hur de väljer att reagera faller 
under det som brukar kallas ”organisationsteori”. Detta teorifält har också utvecklat metoder 
att klassificera olika typer av organisationer. 

För att i analysdelen kunna genomföra en meningsfull behandling av det empiriska 
underlaget behövs just en sådan klassifikation av sjukhus som typ av organisation. De följ-
ande styckena tar upp karakteristiska drag av särskild signifikans för undersökningen.

3.4.1 Formell och informell struktur
En organisation består av formella och informella element (organisationskultur). Alla organisationer
har en formell normativ struktur – ett system av förväntningar på vad vissa personer eller 
grupper skall göra inom organisationen (Jacobsen, 2005). Henry Mintzbergs (ibid.) strukturella 
konfigurationer (se tabell 1) är ett känt exempel på hur man kan beskriva den formella 
normativa strukturen hos organisationer. 

Tabell 1: Översikt över de viktigaste kännetecknen hos Mintzbergs strukturella konfigurationer visas i tabellen 
(återskapad från Jacobsen 2005).

Positioner Gruppering Beslutssystem

Den enkla strukturen Låg grad av specialisering 
och formalisering, ofta låga 
krav på formell kompetens

Låg grad av gruppering Centraliserat till chefen (ofta 
grundaren), ingen eller 
mycket liten stab

Maskinbyråkratin Hög grad av specialisering 
och formalisering, ofta låga 
krav på formell kompetens

Många grupper, specialiserade 
efter uppgift och funktion

Centraliserat med stor 
beslutsmyndighet förlagd till 
staben som utformar och 
kontrollerar reglerna

Den professionella 
byråkratin

Hög grad av specialisering 
men lägre grad av 
formalisering, höga krav 
på formell kompetens

Många grupper, specialiserade 
efter yrkesgrupp/profession

Decentraliserat med mycket 
stor beslutsmyndighet förlagd 
till de professionella, liten 
beslutsmyndighet hos staben

Den divisionaliserade 
strukturen

(Beroende på vilken slags 
organisationsform man 
finner i den enskilda 
divisionen)

Divisionerna är grupperade 
utifrån marknad eller 
produkt

Decentraliserat i den dagliga 
driften, centraliserat vad 
gäller resultatkontroll

Ad-hoc-kratin Låg grad av specialisering 
och formalisering, höga 
krav på formell kompetens

Låg grad av gruppering Decentraliserat där besluten 
fattas i de enskilda 
projekten
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Sjukhus sorterar under Mintzberg “s professionella byråkrati. En ofta stor och gammal 
organisation liknande maskinbyråkratin, men där uppgiften är så komplex att den kräver hög 
kompetens hos de anställda, vilket i hög grad decentraliserar beslutsmyndigheten till dem 
som utför arbetet (Jacobsen, 2005). I dessa typer av organisationer samlas ofta anställda med 
samma kompetens i samma enhet, och kopplingen mellan de enskilda grupperna är som 
regel ganska lös.

Enligt Jacobsen (2005) är en organisations strukturella förändringsförmåga starkt beroende 
av hur olika förhållanden är sammankopplade. Inte minst mellan organisation och omgivning
– där en organisation som är tätt knuten till omgivningen ur ett strukturellt traditionellt pers-
pektiv har lättare att förändra sig – men också de interna kopplingarna inom organisationen 
är av betydelse. En indelning enligt James Thompsons (1988) modell skiljer på tre typer av 
beroende mellan en organisations deluppgifter: ömsesidigt beroende, sekventiellt beroende 
samt svagt beroende. Jacobsen (2005) beskriver sjukhus interna kopplingar som den svaga 
typen: ”…det som händer på en kirurgisk avdelning är förhållandevis oberoende av det som 
händer på en avdelning för barn- och ungdomspsykiatri” (ibid., s. 139).

Organisationer består även av informella element som vanligen brukar beskrivas som 
organisationskultur. Den modell som togs fram av Edgar Schein är flitigt använd inom 
organisationsanalysen (se till exempel. Jacobsen 2005, Hassel 2004). Schein delar upp kul-
turen i tre nivåer (se figur 3): grundläggande antaganden (Basic Assumptions) som handlar om 
hur man uppfattar varandra; nästa nivå är normer och värden (Espoused Values) vilka bygger på 
grundantagandena men ligger på ett mer medvetet plan; samt slutligen artefakterna (Artifacts) 
vilket bland annat utgörs av faktiskt handlande. 

Figur 3: Figuren visar Edgar Scheins modell av organisationskulturen (Hassel, 2004).
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En generell klassifikation av rådande företagskultur på svenska sjukhus är dock ej möjlig att 
redogöra för i detta stycke. Ens om man kunde bilda sig en uppfattning om de normer, 
värden och informella strukturer som rådde, så är kulturen per definition något som inte 
enkelt skrivs ner på papper. Individerna i en organisation styrs dock till mycket stor del av
den rådande kulturen – informella förväntningar på vilket beteende som är det rätta, goda 
och accepterade (Jacobsen, 2005). På samma sätt räcker inte den formella strukturen till för 
att beskriva de reella maktförhållandena i en organisation. Det finns många andra källor till 
makt än de resurser som en viss position eller ställning ger, och en komplex dynamik mellan 
formella och informella element infinner sig. ”På ett sjukhus eller universitet kommer försök 
att centralisera beslutsmyndigheten över vetenskapliga frågor att beröra centrala värden 
knutna till professionernas frihet.” (ibid., s. 107).

3.4.2 Industrityp
En kraftigt bidragande orsak till rådande formell och informell struktur inom svensk sjuk-
vård är det faktum att dessa organisationer är del av den offentliga sektorn. Man har ett 
kraftigt traditionspräglat ”sätt att arbeta”, ibland kombinerat med en syn på förändring som 
kan sammanfattas av uttrycket att ”förändringens kvarnar skall mala långsamt”. Ett uttryck 
som återger en organisationsutbredd syn på (snabb) förändring som en motsättning till 
trygghet. Medan privat sektor i vissa fall präglas av mer omvälvande förändringsinitiativ som 
till exempel management trender eller kvalitetssäkringssystem tar man i offentlig sektor ofta 
mindre ”dramatiska” utvecklingsansatser. 

I addition till detta är sjukvården dessutom relativt kraftigt reglerad av lagstiftning. I
uppbyggnad och förändring av struktur och i det dagliga arbetet måste man ta hänsyn till 
saker som patientsekretess och reglerade läkemedel. Detta påverkar givetvis vilka typer av 
strukturer och rutiner som är möjliga.

3.4.3 Svårbedömda arbetsprestationer
I motsats till tillverkningsindustri eller investeringsverksamhet så präglas sjukvården till stor 
del av svårmätta resultat och prestationer. Vad är bra vård? Innebär ökade kostnader bättre 
vård, mindre effektiv vård eller att folk är sjukare i allmänhet? Kausala förhållanden är helt 
enkelt i allmänhet dolda och metoder för att utvärdera prestationer, processer och system är 
ofta inte självklara.
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3.5 Organisationsförändringsmodeller
I litteraturen finns det ett otal med modeller som beskriver organisationsförändring. För den 
här uppsatsen syfte är det främst två typer av modeller som studeras. Den grupp, som tack 
vare vissa gemensamma nämnare, kan klassificeras som klassiska och den nyinstitutionella 
förklaringsmodellen. Nedan presenteras dessa två typer.

3.5.1 Klassisk organisationsförändringsteori
Enligt Johansson (2002) är dagens studium av organisationer att betrakta som sprunget ur 
två olika traditioner: ”en mer teoretiskt inriktad, med Max Weber som förgrundsgestalt, och 
en mer pragmatisk, med Frederick Taylor och Henri Fayol” (ibid., 2002, s. 9) som förgrunds-
gestalter. Trots att Webers ideala byråkrati, Taylors “Scientific Management “ och Fayols 14 
organisationsprinciper (Coulter & Robbins, 2001) hade många olikheter tar Johansson (2002) 
fasta på tre grundläggande likheter: 

 Synen på organisationer som instrument för målinriktat handlande.
 Att organisationer är självtillräckliga slutna enheter.
 Man räknade med att det fanns ett enda bästa sätt att organisera.

Organisationsläran gick vidare från Taylor, som hävdade att det finns ett bästa sätt att göra 
någonting på, och att man kan identifiera det med hjälp av vetenskapliga, rationella metoder, 
till att notera fördelarna med att involvera personalen i beslutsprocesser för att eliminera 
motstånd mot förändring, i och med de likaledes klassiska Hawthorne-experimenten i slutet på 
1940-talet (Dawson 2002). Under samma tidsperiod som Roethlisberger och Dickson genom-
förde sina experiment så arbetade Kurt Lewin med den sista stöttestenen för de klassiska teor-
ierna, förändringens olika faser. Han menade att man kan dela upp en förändring i olika faser 
där organisationen förbereds, förändringen genomförs och där den till slut cementeras (ibid.). 

De ovanstående principerna kan sägas utgöra kärnan i klassiska organisationsförändrings-
modeller, med rationalitet bakom allt agerande som huvudpunkt.. Att det fortfarande 
förhåller sig så blir uppenbart när man väljer att studera de böcker som ges ut i ämnet. I sin 
bok ”Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools and 
Techniques of Organisational Change” påstår Esther Cameron (2004) självsäkert att hon har 
den fullständiga förteckningen över dessa modeller. Även Bartol et al, bland ett otal andra, 
presenterar en modell över förändring som bygger på dessa principer (2002). Hur dessa 
principer faktiskt tar sig uttryck i dessa förändringsmodeller redogörs för nedan, med en 
uppdelning enligt Kurt Lewins faser, tinings-, förändrings-, nedfrysningsstadiet. Denna uppdelning 
görs för att det skall bli en logisk och kronologisk följd, inte nödvändigtvis för att Lewins 
uppdelning är den enda som är relevant.

Tiningsstadiet
Den första åtgärden är att analysera organisationen och identifiera ett prestationsgap. För att 
detta skall kunna göras krävs det att man använder sig av rationella tekniker, såsom 
benchmarking, man förutsätts också kunna analysera sin egen organisation på ett neutralt sätt 
eller använda sig av konsulter. Sedan identifierar man den önskvärda framtiden.
I problemdiagnosen analyseras problemet vidare och mynnar ut i alternativgenereringen. Därefter 
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väljs det alternativ som bäst överbrygger prestationsgapet (Bartol et al, 2002). Dessa åtgärder 
är en kombination av de faser som av Bullock och Batten kallas utforskning, som innebär att 
själva behovet av förändring verifieras och att man skaffar de resurser som krävs, samt 
planeringsfasen, där nyckelbeslutsfattare och tekniska experter genomför en nulägesanalys och 
identifierar de åtgärder som måste tas, samt strukturerar dessa i en förändringsplan. Denna 
tidpunkt har stora likheter med den som Bridges väljer att kalla avslutning, här ges information 
om vad som kommer att förändras, identifiering av de drabbade sker och deras förlust 
erkänns öppet (Cameron, 2004). Med Lewins kraftfältanalys, som är ett hjälpmedel för att 
identifiera de krafter som verkar för respektive emot den av ledningen önskvärda föränd-
ringen, som grund, omfördelas dessa krafter så att dom verkar för förändringen och skapar 
en känsla av nödvändighet. Denna känsla av nödvändighet är steg 1 i Kotters åtta-stegs modell. 
Enligt Nadler och Tushman beror motstånd mot förändring på ett behov av stabilitet och 
rädsla för det okända. När förändring är påtvingad utifrån är det ofta oroande för individen 
men det kan minskas genom att göra dem delaktiga i planeringen utav förändringen och 
genom att skapa en rädsla för status quo. Även steg 2-5 i Kotters modell platsar i tinings-
stadiet: Skapa en inflytelserik styrgrupp, Fastställ en vision, Kommunicera visionen och Bemyndiga andra 
att agera efter visionen. Som synes betonar Kotter vikten av att förändringen skall upplevas 
nödvändig och att visionen för förändringen kommuniceras. (ibid.)

Förändringstadiet
Detta steg är genomföringen av själva förändringen, av Bullock och Batten kallad handling, 
och av Bartol et al (2002) kallad implementation. I handlingsfasen genomförs förändringen i 
enlighet med planen, där ett visst utrymme för återkoppling och korrigering även skall vara
inplanerat enligt Bullock och Batten. I denna fas återfinns Kotters steg 6-7: Planera för och 
skapa kortsiktiga vinster och Konsolidera förbättringar och fortsätt förändringen. Enligt Bridges be-
finner sig nu personalen i den neutrala zonen, där sjunker arbetsmotivationen och personalen 
känner sig desorienterad. Under den här tiden är det viktigt att ledningen för en öppen dialog 
med personalen. (Cameron, 2004)

Nedfrysningsstadiet
Det tredje och sista steget är väldigt viktigt, det är då förändringen befästs. Om inte detta 
sker ordentligt kommer förändringen att rinna tillbaka till det jämviktstillstånd som rådde 
innan förändringsprocessens påbörjande. Enligt Lewin sker nedfrysningen genom att 
krafternas fördelningar förändrats och genom att instifta incitament att agera i enlighet med
det nya sättet. Kotter nöjer sig med att i sitt sista steg säga att förändringen skall insti-
tutionaliseras. Bullock och Batten, i sin sista fas – integrering, erkänner att förändringar ofta 
påverkar delar av ett system och vill att förändringen integreras även med andra områden 
inom organisation men också att den formaliseras med rutiner, belöningar et cetera i likhet 
med Kotter. Nadler och Tushman fäster även de ett stort avseende vid att bara delar av 
organisationen förändras. De klassificerar fyra delsystem inom organisationen: uppgiften, 
personalen, den formella organisationen och den informella organisationen. Dessa fyra 
måste stämma överens för att organisationen skall kunna fungera effektivt och utan 
konflikter. När det sker en förändring i ett av dessa delsystem så hävdar Nadler och 
Tushman att de övriga måste anpassas efter den för att kvarhålla förändringen, annars är 
risken stor att förändring går tillbaka till det tidigare jämviktstillståndet. Bridges kallar sista 
delen i förändringsprocessen ny början. I den nya början behövs det fyra pusselbitar för att 
folk skall klara av övergången. De fyra bitarna är en mening bakom förändringen, en bild av den nya 
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organisationen, en steg-för-steg plan att nå dit samt en tydlig arbetsroll i framtiden. Enligt Bridges är det 
viktigt att förstå att olika skikt i organisationsstrukturen går igenom förändringsprocessens 
faser olika fort. Ofta går nivåer högre upp i hierarkin igenom dessa steg före de lägre
nivåerna. (Cameron, 2004) Det sista steget i Bartol et als (2002) förändringscykel är att 
utvärdera förändringen mot tidigare uppställda kriterier. Skiljer sig resultat från det önskade 
påbörjas ett nytt varv i förändringscykeln. 

Gottshalk (1999) sammanfattar de för IT-implementeringsprojekt kritiska begreppen. 
Tabell 2 visar huruvida de ovanstående modellerna prioriterar dessa begrepp. Som det 
framgår i tabellen så täcker dessa mera allmänt övergripande modeller väl även in det 
specificerade IT-implementeringsprojektområdet. Gottschalk identifierade, i en norsk studie 
av medelstora företag, ett statistiskt säkerhetsställt samband för tydliga ansvarsfördelningar 
och inblandning av användarna under implementeringen som de viktigaste faktorerna för ett 
utfall enligt implementeringsplanen. Det kan tyckas konstigt att den frågan som de ovan-
stående modellerna lägger störst vikt vid, institutionaliseringen eller nedfrysningen av föränd-
ringen inte nämns av Gottschalk. En förklaring till det kan vara att hans forskning enbart 
relaterar till IT-system och att ett nytt system innebär ett tvång att arbeta med det nya 
systemet. Författarna till den här uppsatsen anser dock att det är lika viktigt vid dessa IT-
implementeringsprojekt som vid övriga förändringsprojekt.

Tabell 2. Tabellen redovisar hur de allmäna förändringsteorierna förhåller sig till de av Gottschalk identifierade 
begreppen som påverkar utfallet av ett IT-implementeringsprojekt. Källa: Konstruerad efter Gottschalk (1999), 
Cameron (2004) och Bartol et al (2002).

Kännetecken Modellernas upphovsman

Gottschalk Bartol 
et al

Bridges Bullock & 
Batten

Kotter Lewin Nadler & 
Tushman

Resurser nödvändiga för 
implementeringen

 

Användarinblandning under 
implementeringen

  

Analyser av organisationen    
Förutse förändringar i den 

externa miljön
 

Lösningar för potentiellt 
motstånd under 
implementeringen

   

Tekniken som blir 
implementerad



Projektets relevans för 
affärsidén

 

Ansvarsfördelningen for 
implementeringen

 

Ledningens stöd för 
implementeringen

    

Tydlig presentation av 
implementationsfrågor
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3.5.2 Nyinstitutionalismen
De tre grundläggande antaganden som Johansson (2002) tog fasta på i organisationslärans 
vagga, och som även nämndes ovan, var:

 Synen på organisationer som instrument för målinriktat handlande.
 Att organisationer är självtillräckliga slutna enheter.
 Man räknade med att det fanns ett enda bästa sätt att organisera.

Allt eftersom började man ifrågasätta dessa grundantaganden (ibid.). Synen på organisationer 
som rationellt målinriktade enheter kom att ifrågasättas när studier visade på bristande 
överensstämmelse mellan formella mål och faktiskt handlande. Även “slutna enheter“ och 
att det var fråga om “ett bästa sätt“ kom efterhand att prövas. Genom utvecklingen av 
“contingency theory“ utvecklades synen på organisationen där “contingencyfaktorer“ starkt påverkar 
hur organisationsstrukturen utformas under inflytande av någon slags rationellt
beslutsfattande (ibid.). James Thompson tog dock ett annat perspektiv (Thompson 1988, 
Johansson 2002), gick utanför strukturell utformning och diskuterade hur organisationen 
strategiskt agerar mot omgivningen. Under mitten av 1970-talet gav dessa tankesätt upphov 
till två nya skol-bildningar som behandlade just förhållandet mellan organisationer och 
omgivning: populationsekologin och nyinstitutionalismen (Johansson, 2002). ”Det väsentliga i 
organisationers förhållande till omgivningen utgöts, enligt ekologerna, inte av adaption utan 
av selektion: det är inte så att organisationer anpassar sig till förändringar i miljön, utan 
sådana förändringar leder istället till en viss typ av organisationer slås ut, och andra 
uppkommer” (ibid., s. 13). Vidare menar Johansson (2002) att ”Nyinstitutionalisterna kan 
sägas inta en mellanställning vad gäller synen på förhållandet mellan organisation och 
omgivning: man ser inte organisationer som varande helt i omgivningens våld 
(populationsekologin) men inte heller som helt fria att agera gentemot miljön utifrån enbart 
tekniskt betingade effektivitetshänsyn”. 

Enligt Johansson (2002) blev en artikel av John Meyer och Brian Rowan startskottet för 
nyistitutionalismen (Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and Ceremony, 
publicerad 1977). Man menade att problemet med rådande organisationsteorier var att den 
formella strukturens legitimitet tas för given och att det förutsätts att strävan är att utföra 
arbetet så rationellt som möjligt. Begreppet ”rationaliserade myter” infördes som en be-
skrivning på hur vissa aktiviteter förutsätts bli ”bäst” utförda enligt någon särskild procedur 
relativt oberoende av utvärderingar om hur effektivt arbetet utförs. Man menade vidare att 
när sådana uppstår i en organisations omgivning så svarar organisationen med att inkor-
porera dessa ”institutionella regler” som element i den formella strukturen (Powell et 
al, 1991). 

Organisationers strävan mot strukturell överensstämmelse med omgivningens rationaliserade 
myter kom att kallas institutionell isomorfism. Genom att anta allmänt accepterade arbetssätt 
eller värderingskriterier gör man sin struktur legitim och ”riktig”. Formella strukturer har i 
Meyer och Rowans nyinstitutionalism (ibid.) på så vis sin uppkomst både ur institutionella 
regler samt i syfte att tekniskt utföra en uppgift så effektivt som möjligt. Vilken typ som blir 
viktigast beror bland annat på vilken organisationstyp det är frågan om. Medan tekniskt 
inriktade organisationer är känsligast för effektivitetskrav så är organisationer vars prestationer 
är av mer svårmätt karaktär (till exempel inom offentlig sektor) mer beroende av isomorfism 
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med institutionella regler för sin framgång (ibid.). DiMaggio och Powell, som flyttade de
enskilda organisationerna ur fokus och koncentrerade sig på homogeniseringsprocesser för hela
organisationsfält eller sektorer, gör följande indelning av institutionell isomorfism (ibid.):

 Tvingande isomorfism är en effekt av de formella eller informella anpassningskrav som 
svaga organisationer utsätts för av de starkare. Staten kan till exempel. genom 
lagstiftning eller andra mer indirekta metoder reglera eller påverka hur organisationer 
bedriver sin verksamhet.

 Mimetisk isomorfism har osäkerheten som drivkraft. Viktig hos verksamheter präglade 
av otydliga kausala samband där man försöker härma varandra istället för att finna 
egna lösningar.

 Normativ isomorfism är en effekt av att personal med likformig professionell utbildning 
genom sina liknande arbetssätt likriktar sina respektive organisationer.

Enligt Meyer och Rowan (Johansson, 2005) måste institutionaliserade organisationer upp-
rätthålla skenet av att de rationaliserade myterna fungerar – även när de strider mot tekniska 
krav. Detta gör man på två sätt: (1) Man förutsätter att allt fungerar så som det är tänkt att 
fungera och att eventuella motsättningar med den formella strukturen löses någonstans i 
skymundan. (2) En frikoppling av aktiviteter från den formella strukturen där man kan vid-
makthålla en legitimerande struktur, samtidigt som man kan utföra det dagliga arbetet under 
mer praktiska avväganden. ”Detta åstadkommes huvudsakligen genom att man i möjligaste 
mån söker undvika inspektioner, utvärderingar av arbetsresultat och uppföljningar av arbets-
sätt” (ibid., s. 31). 

Nyinstitutionalismen som teoribildning har dock varit ganska brokig under sin utveckling, 
Johansson (2002) gör till exempel följande indelning.

Tabell 3. Tabellen visar nyinstitutionalismens utveckling 1977-1991. Återskapad från Johansson (2002.)

1977-1982 1983-1991

Studieobjekt Organisationer Organisatoriska fält

Syn på organisationer Aktörer Avspeglingar av fältegenskaper
Strategiskt handlande Spelar relativt central roll Spelar ytterst perifer roll
Mekanismer bakom 

institutionalisering
Legitimitetssökande Isomorfism

Syn på institutionalisering Strategisk, normativ (kognitiv) Kognitiv
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Under början av nittiotalet kom en ny våg av omprövning och man kom att ifrågasätta den 
rent kognitiva synen på institutionalisering som utvecklats, med synen på organisationer som 
passiva avspeglingar av sina ”fält” där handlandet styrs av för-givet-tagna och mer eller 
mindre omedvetna föreställningar av verkligheten (ibid.). Utvecklingen har dock gått i en 
riktning där man försökt förena denna ”passiva” teori med mer utrymme för aktörer, 
strategier och rationella beslut. Begrepp som ”den praktiske aktören” syftar till exempel på en
begränsad rationalitet i en organisatorisk kontext som i någon mån är institutionaliserad (ibid.).
Man talar även om ”institutionella entreprenörer” och ”avsiktlig innovation” beträffande
skapande av institutioner som ett sätt att etablera organisationsformer för sina syften; samt 
det aktiva handlandets roll vid institutionell anpassning som ett sätt att rationellt inordna sig 
eller välja institution av pragmatiska, strategiska skäl (ibid.). Varianterna är många, men värt 
att nämna är även synen på institutionalisering som både en process och en variabel där 
”institutionaliseringen äger rum i form av ett förlopp som är utsträckt i tiden, och ett 
fenomen som kan vara mer eller mindre institutionaliserat” (Johansson, 2002, s. 61). 
Nyinstitutionalismen är enligt Johansson (2002) fortfarande inte särskilt väl sammanhållen 
som skolbildning vilket Tolbert och Zucker (1996 citerad av Johansson 2002 s. 56) utrycker 
som att ”den institutionella teorin är själv ännu inte institutionaliserad”.
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4 Empiri
Här presenteras empirin som uppsatsen kommer att grunda sin analys och sina slutsatser på. 
Fullständiga intervjuer och projektdokumentation återfinns i appendix. Det bör här 
påminnas om att det rör sig om två olika patientjournalsystem, Take Care på Karolinska 
Universitetssjukhuset och Melior 1.5 på Södersjukhuset. Både dessa system har dock 
liknande funktioner som spänner över sjukhusets hela patienthantering. Det är alltså inte 
bara journalhantering utan även, kassafunktioner (för att sköta faktureringen internt), tidbok-
ningssystem, remisshantering, et cetera. Den stora skillnaden mellan systemen är i hur data-
bashanteringen sker internt i programmet och är alltså inte relevant här.

4.1 Södersjukhuset
Här presenteras en sammanfattning av intervjun med Åse Österblom, verksam vid IT-enheten 
på Södersjukhuset samt den projektdokumentation från införandet av ett elektroniskt journal-
system som det fanns möjlighet att studera. Sammanfattningen är uppdelad i ämnesområden 
för ökad läsbarhet.

4.1.1 Upptakten 
Man började tala om att datorisera journalerna 1994. Det var ett beslut som sjukhus-
direktören hade tagit, att ”det skall bara införas” (sic). Efter det blandade man in sjukhusets 
samtliga kliniker. På klinikerna skapade man sedan införandegrupper men det var mest 
tillfälligheter som styrde vilka som blev delaktiga i dessa. Under ett års tid arbetade i stort 
sett hela sjukhuset med att ta fram en kravspecifikation för det nya systemet. Det gjordes i 
fyra användargrupper där sjuksköterskor, läkarsekreterare, läkare och teknisk personal var 
representerade. I slutändan valdes Melior 1.5 som första alternativ av samtliga användar-
grupper. I realiteten fanns det dock inte så många andra system att välja på, då flertalet hade 
fallit bort av tekniska skäl. Ytterligare en aspekt som kan förklara varför val av system gick så 
smidigt är att Melior redan var installerat på Danderyds Sjukhus och användargrupperna gavs
möjlighet att åka dit och pröva på det och se det fungera i praktiken. Åse tror att det 
enhälliga beslutet kan ha underlättat implementeringen av systemet.

4.1.2 Införandeprocessen
Man bestämde sig för två pilotkliniker, en medicinsk klinik och öronkliniken. På dessa 
bildades dels en styrgrupp och en projektgrupp som hade det löpande ansvaret för in-
förandet. Till en början hade deltagarna i projektgruppen sina vanliga arbetsuppgifter 
parallellt med införandeuppgifterna, efter hand veks deras tid dock på heltid åt projektet. 
Kortsiktiga mål sattes upp, som att man skulle ha systemet installerat på alla datorer och fun-
gerande inom en snar framtid. Däremot sköts förändring av arbetsprocesser på framtiden. 
Under införandeprocessen saknades det enligt Åse stöd i form av en förkämpe från 
ledningen som visade på hur viktigt projektet var. Den var istället den centrala IT-enheten 
som fick ta den rollen. 

4.1.3 Mål och utvärdering
De mål som sattes upp för införandet av datoriserade journaler var att man skulle höja 
kvaliteten, få ökad tillgänglighet och bättre vård. Det ingick också i pilotprojektets uppgift att 
skapa möjligheter för kvalitets- och ekonomisk uppföljning. Någon formell utvärdering av 
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resultatet har dock inte gjorts. Spridda enkätundersökningar har genomförts, men ingen 
riktigt utvärdering. Man anser sig dock veta att det är mycket bättre nu, framförallt 
tillgängligheten till journalerna och de tjänster som tidigare ägnade sig åt sökning efter 
journaler har kunnat avskaffas. 

4.1.4 Utbildning
Meningen var att hela personalen skulle få utbildning, men Åse säger att säkert mer än halva 
läkarkåren inte ville eller inte gavs tid att gå på utbildningen. Något som visade sig senare. 
Det är fortfarande på samma vis, om inte ännu värre, att läkarna inte har tid för någon 
utbildning. Det är till och med så att när ett system för digital diktering infördes för ett par år 
sedan var ett av kraven att det inte skulle krävas någon utbildning för att kunna hantera det. 
Att skapa komplexa system som är så intuitiva är förstås väldigt svårt. Just nu håller 
Södersjukhuset på att införa ett system för e-recept och då är en 1,5 timmes interaktiv 
utbildning obligatorisk att genomföra för alla läkare. Denna - kan tyckas ringa - 1,5 timmen 
räcker för att man skall börja klaga på att det är för mycket. Det här problemet finns inte för 
sjuksköterskorna i samma utsträckning eftersom de oftast är flera som kan dela på upp-
gifterna på kliniken.

4.1.5 Förändringen av journalhanteringen
I Sverige säger lagen som styr hanteringen av patientjournaler att journaler enbart skall få 
läsas av den vårdgivare som har skrivit den, såtillvida inte patienten ger sitt samtycke 
såklart. Detta har tolkats på olika sätt på olika sjukhus (jmf. stycke 4.2.1), ibland har varje 
klinik setts som egna vårdgivare, ibland har hela sjukhuset setts som en vårdgivare. På 
Södersjukhuset har alltid hela sjukhuset setts som huvudman, men trots det hade man ofta 
olika journaler på varje klinik. När de datoriserade journalerna infördes så ansågs det 
sensationellt att en medicinklink och öronkliniken, de två första kliniker där systemet 
infördes, skulle kunna läsa varandras journaler. Tidigare hade detta såklart varit tillåtet och 
möjligt, men inte utan mycket letande och tidsåtgång. Uppskattningsvis gick det åt cirka 
1,5 heltidstjänster på en medelstor klinik enbart för letande efter journaler. Det faktum att 
man vid den tiden inte ansåg det vara självklart att hela sjukhuset skulle ha tillgång till 
patientens journal gjorde att man byggde in väldigt mycket stopp och roller i systemet. 
Denna registervård är något som Södersjukhuset dras med än idag. Naturligtvis är det inte 
så att vem som helst får läsa någons journal nu heller, det skall föreligga vårdmässiga skäl. 
Detta är en regel som inte har påverkats av att journalerna blivit datoriserade, det enda 
som har förändrats är att det har blivit enklare att bryta mot den. Dock så loggas varje 
sökning i journalerna så att man kan spåra vem som har läst vad. 

Det är också så att den elektroniska hanteringen har tydliggjort brister i journalhantering och 
dokumentation inom vården. Systemet är ju uppbyggt efter alla lagar och förordningar så nu 
kan man inte fuska i samma utsträckning som man gjorde tidigare.

4.1.6 Användning och utveckling av systemet
Över tio år efter införandet används fortfarande inte mer än systemets grundläggande funk-
tioner. Visserligen har systemet utvecklats med tiden men Åse tror att den största 
anledningen är att det är först nu som datorstöd har blivit såpass självklart inom vården att 
man kan lämna grunden och börja utnyttja finesserna. Initialt var avsikten att ansvaret för att 
utveckla arbetsprocesser relaterade till systemet skulle ligga hos klinkchefen på varje klinik. 
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Så blev dock inte fallet. Detta trots att man i slutrapporten för pilotinförandet på medicin-
avdelningen noterar att den största fördelen med elektroniska journaler är att man kan 
förändra sitt sätt att arbeta, arbeta smartare, och har möjlighet att använda systemet i 
verksamhetsutvecklingen. Det arbetet har istället kommit att drivas spontant av eldsjälar på 
alla nivåer runt om i organisationen. Hårdast drivs dock utvecklingen utav sjuksköterskorna. 
När en klinik någonstans skapar en bra rutin görs också försök att sprida den rutinen, även 
över sjukhus- och landstingsgränser. Det saknas dock praxis för hur detta skall gå till.

Mycket av förändringen av arbetsrutiner görs av IT-enheten eftersom de vet att klinikerna 
inte har tid att göra det jobbet, även om det egentligen är klinikernas uppgift. Detta skapar 
ibland problem genom att användarna känner sig påtvingade med arbetssätt från IT-enheten, 
som dessutom uppfattas ligga utanför kärnorganisationen. 

Synpunkter på systemet som redan pilotklinikerna hade för tio år sedan, till exempel att 
inloggning skulle skötas med kort och kortläsare, är frågor som först nu verkar realiseras.

När en användare vill genomföra en förändring i journalsystemet är det en tungrodd process 
som dras igång. Melior som Södersjukhuset använder är ett nationellt system där Siemens, 
som utvecklat systemet, enbart gör förändringar åt alla sjukhus som har det installerat på en 
gång. Därför så måste man vara överens på nationell basis innan det kan bli tal om en 
förändring. Den processen går till så att alla önskemål från respektive sjukhus visas för 
nationella referensgrupper, bestående av de olika användargrupperna. I de här grupperna 
görs sedan en prioritering som skickas till Siemens. I nästa steg sammankallar Siemens 
representanter från alla olika sjukhus som i sin tur får komma överens om vilka förändringar 
som prioriteras inom det resursspann som Siemens erbjuder.

4.1.7 Framtiden
Som det ser ut nu så kommer Södersjukhuset att använda systemet så länge det går eftersom 
det kommer att bli en både dyr och arbetsam process att byta. När bytet väl sker kommer det 
att ske modulvis. Det arbetas över hela Stockholms Läns Landsting för att skapa en 
gemensam vårddatabas. Det talas även om integrering över nationellt perspektiv. Av de här 
anledningarna så har också beslutsmakten över vilka IT-system som skall införskaffas flyttats 
från sjukhusdirektör mot landstingsnivå. Att beslutsmakten var mer decentraliserad förut är 
en bidragande anledning till att det finns så många olika system inom vården idag.

4.1.8 Kommunikation
Ett problem som Åse nämner som gäller hennes nuvarande arbete på den centrala IT-
enheten är att de åtgärder som de har tillfrågats att ta, ofta inte är förankrade på den nivån 
inom organisationen. Besluten kommuniceras med andra ord inte neråt utan enbart i sidled. 
Hon säger att det väl visst informeras men att det antingen är fel information eller att den 
delges på fel sätt. Detta är ett problem som också påtalas i slutrapporten för pilotprojektet. 
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4.2 Karolinska Universitetssjukhuset
Här presenteras en sammanfattning av intervjun med Lena Meijer, projektledare på projekt-
kontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt den projektdokumentation från inför-
andet av ett elektroniskt journalsystem som det fanns möjlighet att studera. Hon var ansvarig 
för att ensa patientjournalsystemen vid hopslagningen av Karolinska Sjukhuset och 
Huddinge Sjukhus.

4.2.1 Bakgrund
Karolinska Universitetssjukhuset är resultatet av en sammanslagning mellan Huddinge 
Sjukhus och Karolinska i Solna. Sammanslagningen skedde 2004 och med 7000 medarbetare 
på Huddinge-sidan och 8000 på Karolinska, så blev det nya sjukhuset 15000 man starkt. Med 
svenska mått mätt var dessa två sjukhus redan innan sammanslagningen att betrakta som 
mycket stora. 

I samband med sammanslagningen av de två sjukhusen, så fattade man på det nu nybildade 
Karolinska Universitetssjukhuset beslutet att röra sig mot ett gemensamt journalsystem. Man 
hade redan startat rörelsen mot Take Care på Huddinge Sjukhus men på båda sjukhusen 
fanns sedan tidigare en uppsjö av olika system på olika kliniker (se Appendix A). Take Care 
skulle nu färdigutvecklas till att bli ett sjukhusövergripande system. Ett halvårs utredning och 
utvärdering följde för att säkerställa att alla organisationens operanter kände att det var rätt 
väg att gå med Take Care. Bland annat så samlades alla verksamhetschefer på klinikchefsnivå 
tillsammans med sjukhusledningen i ett forum, gick igenom upplägget och fick "ett rungande 
JA i salen". Någon form av totalmöte hölls även för samtliga läkare på det nybildade 
sjukhuset. Beslutet stöddes även av utvärderingar av driftsättningskostnader för olika system.

Med undantag för en driftsatt läkemedelsmodul i BMS (se Appendix A) var vid tiden för 
sammanslagningen BMS och Take Care relativt likvärdiga i funktionalitet. Melior fanns också 
på ett par kliniker som en följd av flytter från Södersjukhuset. Mest övergripande blev kanske 
förändringen för dessa samt de kliniker på Solna-sidan som hunnit längst i BMS. De som 
hunnit allra längst fick till och med ta ett tillfälligt steg tillbaka till manuella rutiner i och med 
bytet. Dock fick man i Solna funktionalitet man ej tidigare haft fullt ut, nämligen Take Cares 
Remiss och Svars-system. 

I samband med utvecklingen av Take Cares journalsystem gjorde man en nytolkning av 
patientjournallagstiftningen. Hela sjukhuset betraktades nu istället som en vårdinrättning (se 
Appendix A), och då hade man rätt att bygga en gemensam journaldatabas för hela 
sjukhuset. En klinik kunde nu följa vad som hänt med en av deras patienter när denne varit 
på någon annan klinik et cetera. Detta innebar en effektivitetsvinst då de krångligare 
papperstransaktioner uteblev mellan klinikerna.
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4.2.2 Implementeringsprojektet
Projektet att byta ut befintliga system (BMS, Melior samt något enstaka alternativt Remiss 
och Svars-system, se Appendix A) till Take Care sattes i rullning i samband med samman-
slagningen. Förutom dessa större implementeringar fanns även en uppsjö av olika små-
varianter och "hemma-gjorda" lösningar till datasystem på de två sjukhusen. man upp-
skattade det till runt 400 olika datasystem och 8 olika journalsystem om man räknar privata 
små databaser på kontorsdatorer och så vidare. Övergången till Take Care skulle påverka 40 
kliniker, den minsta med 20 medarbetare och den största med ungefär 500 medarbetare. 
Detta omfattande förändringsprojekt behandlas uppspaltat på ett par rubriker av intresse:

Uppdragsgivare, resurser och ansvar
Uppdraget härstammade från sjukhusledningen och ankom chefen för IT-forum som 
formade en projektgrupp med Lena Meijer som projektledare. En stödgrupp till projekt-
gruppen bildades bestående av biträdande sjukhusdirektör, omvårdnadschefen, en chefs-
läkare, två vårddivisionschefsrepresentanter samt IT-cheferna för laboratorierna. Chefen för 
IT-forum såg vidare till att resurser från förvaltningen gjordes tillgängliga. Den centrala 
verksamheten (klinikchef/verksamhetschef) är ansvarig för det långsiktiga arbetet med att 
utveckla användarnas arbetssätt så att det blir mer effektivt med det nya systemet. 

Mål och tidsram och projektnytta
Målet var ett IT-enhetligt patientjournalsystem säkerställt för samma funktionalitet som man 
haft tidigare. Man hade 12 veckor per klinik för införandet. Projektnyttan skulle enligt 
projektspecifikationen vara:

 Ett enhetligt journalsystem för Karolinska Universitetssjukhuset
 Minskad tidsåtgång för patienthantering
 Ökad medicinsk säkerhet
 Minskad risk för driftstörning
 Årlig besparing på 13 miljoner kronor

Support
Vid denna tid hade man i Solna redan BMS som var i drift för runt 7000 användare. På plats 
fanns därmed redan en teknisk förvaltning och systemförvaltning som supportade användare.
Den organisationen fick då se till att producera för ytterligare kliniker. 

Befintlig kunskapsnivå
Man tog fasta på att de blivande användarna redan använt sig av journalsystem (BMS eller 
Melior), och antog att de därmed hade de grundläggande kunskaper som krävs för att 
komma in i PC:n och in i sitt system, att de hade hanterat menysystem för att skriva journal 
eller söka en patient. Man förutsatte alltså en befintlig hög datorkompetens hos användarna 
inför införandet av Take Care. 

Befintlig teknik
PC-parken på klinikerna var ibland mycket gammal. Man arbetade under implementeringen 
med antagandet att om en PC klarat att köra BMS-klienten så skulle den klara Take Care. 
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Instruktörsgrupp
Man formade en instruktörsgrupp med folk som fick mycket utbildning på Take Care och 
som även hade god pedagogisk utbildning samt allmänna "instruktörskvaliteter". Denna 
grupp delades in i olika team, som tag sig an 40 kliniker i fem omgångar. Alltså fick 7-8 
instruktörer ansvaret för träningen på varsin klinik samt agerade backup-instruktör på en 
annan. På så vis säkrade man att det alltid fanns en instruktör att tillgå för de kliniker som 
befann sig i träningsstadiet.

Projektgrupper
På varje klinik formades en projektgrupp som fick ansvar för att sätta upp systemet på sin 
klinik, skriva rutinerna och skapa förutsättningar för övergången. Dessa fick en fyra dagars 
utbildning av en instruktör från instruktörsgruppen där de fick lära sig alla moduler som de 
skulle använda, samt hur man byggde mallar och gjorde andra klinikspecifika anpassningar av 
systemet.

Träning
Läkarna fick möjlighet att gå en tretimmars utbildning, men många kände redan till Take 
Care i viss mån till följd av att delar av systemet körts på akutverksamheten när de hade jour. 
Sjuksköterskor, läkarsekreterare och annan personal gavs en tre timmars föreläsning på Take 
Cares grundfunktionalitet i aula. Delar av Take Cares funktionalitet är dock klinikspecifik, 
och träning på dessa områden gavs därför ej i detta allmänna forum. Tanken var istället att 
den delen av inlärningen skulle ske med projektgruppen på respektive klinik. De på 
klinikerna som skulle arbeta med Take Cares kassasystem fick dessutom en halv dags 
utbildning i detta, då det krävde vissa övriga kunskaper.

Utbildningsdatabas
En utbildningsdatabas upprättades där användarna efter aulaföreläsningen samt under im-
plementeringens gång kunde gå in och läsa på och testa systemet i demo-läge. Projektgrup-
perna kunde även genomföra demonstrationer i denna miljö.

Enkätutvärdering
Efter att projektgrupperna gått sin fyradagars utbildning utvärderades denna med en enkät. 
Senare fick de även leverera feedback på hur de upplevt hela implementeringsprojektet och 
hur de upplevt sin situation i sitt klinikprojekt. En månad efter ett en klinik driftstartats gick 
man ut med en övergripande enkät till användarna för att utvärdera implementeringen. 
Denna distribuerades och samlades in via projektgrupperna på varje respektive klinik. 
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Feedback-databas
Take Care-förvaltningen upprättade tidigt ett system för mottagning och hantering av olika 
former av feedback såsom buggar, klagomål och förslag. Denna upprättades i form av en 
webbsida på intranätet som går vidare till en databas hos förvaltningen. Användarna 
upplystes vid projektstarten om möjligheten att lämna feedback, och systemet står kvar även 
efter införandet. Dock var det ett ganska tight schema för implementeringen - i synnerhet 
för de större klinikerna - och man höll från ledningens sida en mycket restriktiv linje gällande 
förändringsönskemål. Man menar att detta var nödvändigt för att hålla tidsramen för 
implementeringen. Listan på önskemål har blivit ganska lång och det kommer an på Take 
Care-förvaltningens utvecklingsprioritering att bedöma dessa förslag. Från projektlednings 
sida känner man ändå att man varit väldigt tillmötesgående i att försöka möta upp speciella 
användarbehov.

Bakåtkompabilitet
Man säkerställde att de gamla BMS databaserna (se Appendix A) kunde kommas åt via 
webb-länk ifrån Take Care-systemet. Äldre information används i så liten utsträckning (mest 
för forskning) att man ej bedömde det som nödvändigt att konvertera in den gamla datan i 
de nya databaserna. Undantag gjordes dock i särskilda fall - såsom kroniska patienter - där 
möjlighet gavs att läsa över all historik.

Säkra tidigare erfarenheter
Man försökte ta fasta på de problem som användarna som varit delaktiga i BMS-
implementering ett par år tidigare haft, och uppmuntra dem att inte fasta i samma fallgropar 
igen.

Kulturella skillnader
Kulturella skillnader fanns mellan sjukhusen. Huddinge Sjukhus präglades av ett öppet 
arbete över yrkeskategorigränserna, medan Karolinska Solna uppvisade ett mer segmenterat 
arbetssätt. Man kunde kanske därför förvänta sig ett behov av mer styrning av Solna-sidan.

4.2.3 Projektresultat
Take Care implementerades på samtliga 40 kliniker utan några större avbrott i den dagliga 
verksamheten, och används än idag. Tidsramen? Gick fortare än 12 veckor på de mindre 
klinikerna. Inga andra mätbara mål - såsom om det hinns med fler patienter, om det lett till 
mindre fel eller haft andra effekter på produktiviteten - har mätts eller utvärderats. Man fick 
inte (sic). Fokus låg på att ensa patientinformationen, och det lyckades man med, inga andra 
mål fanns definierade för projektet. Man mätte inte föregående läge. Man kan heller inte tala 
om ett projekt från manuellt till elektronisk hantering av information - med ett undantag 
hade man redan elektroniska system innan (men olika) som en följd av en i någon mening 
kontinuerlig utveckling som följt den allmänna datorutvecklingen i samhället. Undantaget 
gäller Andrologiskt Centrum på cirka 40 medarbetare som gick direkt från manuell 
pappershantering till Take Care.



IT-implementeringsprojekt på sjukhus Carl Jägersten
– En rationell process?  Johan Liljekvist

31

Utifrån de mål som Take Care-projektet satt upp för att utföra kan man inte utvärdera det 
mer än att säga att de lyckades med att införandet av det sjukhusövergripande systemet Take 
Care, och de gjorde det inom utsatt tid. Man kan dock titta närmare på hur organisationen 
reagerade på projektet, vilka problem och fördelar som uppstod samt hur man upplevde 
processen från projektledningssidan – återigen uppspaltat på ett par rubriker av intresse:

Kritik på träningen
I samband med den allmänna föreläsningen för sjuksköterskor, läkarsekreterare och övrig 
personal på Take Cares grundfunktionalitet, fick projektgruppen kritiken att det varit
anskrämligt lite utbildning. Många upplevde utbildningen som alldeles för kort, och man 
gjorde jämförelser med den liknande allmänna träning man fått på BMS-systemet, där man 
istället fått sitta framför dator och lära sig "hands-on" under tre dagar. Dessutom efterlyste 
vissa att mer specifik information om hur de skulle hantera systemet - att det var för generell 
information man fick. 

Från projektgruppens sida menar man att denna kritik grundar sig i ett missförstånd om hur 
träningen skulle gå till. I och med att Take Care individualiseras på de olika klinikerna med 
klinikspecifika mallar gick det inte att på den detaljnivån informera på det allmänna sätt som 
aula-föreläsningen innebar. Istället var upplägget sådant att föreläsningen endast var tänkt att 
ge grundläggande information om funktionalitet - därav behövdes endast tre timmar, och ej 
tre dagar. Resterande träning skulle sedan bedrivas av projektgruppen på respektive klinik, då 
skulle man kunna täcka klinikspecifika detaljer och mallar samt få mer tid för "hands-on" 
träning.

Lågt deltagande i enkätundersökningen
Enkäten berörde 7000-8000 användare, men endast 10% svarade. Projektledningen tolkade 
detta till viss del som att användarna inte uppfattade det som ett problem att de bytt system 
samt att de ändå inte kunde påverka det. Att man upplevde enkätutvärderingen som något 
som det ej var värt att ödsla tid på. Av de 10% som svarade, tolkade projektledningen dessa 
svar som till övervägande del positiva till situationen. Hur distribution och insamlande av 
enkäterna gick till i praktiken, samt vilken prioritet detta gavs av projektgrupperna är oklart.

Teknik-förväntningar
Vissa användare upplevde bytet av system som en chans att få byta dator. Detta var inte helt 
ovanligt och många blev mycket besvikna när de inte fick byta. Man bytte ju bara ut datorer 
ifall de ej bedömdes klara av att köra Take Care-klienten. Det gick inte att skylla på Take 
Care för att få byta dator utanvidare. Sannolikt klarade relativt gamla datorer av att köra 
klienten. I vissa fall fick man dock byta skrivare på grund av inkompabilitet med Take Care. 
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Projekt-krock
Förutom att man av ekonomiska själ inte ville byta ut datorer i onödan så hade man också 
från projektledningens sida en tanke med denna restriktivitet. Man ville låta implemen-
teringen av Take Care ske ostört, att undvika att byta två system samtidigt: teknik och 
system. Detta lyckades man inte riktigt fullt ut med, utan i thorax-huset (4 kliniker) kunde 
man inte vänta på en ny PC-park utan ett "PC-projekt" drog igång samtidigt. Där uppstod 
vissa intressekonflikter mellan projekten och de satte i viss mån krokben för varandra. 
Sannolikt påfrestade denna dubbla förändring användare ytterligare. Man höll dock 
tidsramen trots denna problematik.

Resursbrist
Sammanslagningen av de två sjukhusen innebar rationaliseringar och man tog bort personal 
och man drog ner på resurserna. Stora och lite kaotiska omorganisationer gjorde situationen 
lite svettig för de som arbetade med de olika förändringsprojekten på sjukhuset samtidigt 
som de skulle vara delaktiga i den sjukhusövergripande Take Care implementeringen. Det 
var alltså inte helt lätt för Take Care-projektledningen att se till att divisionscheferna såg till 
att de hade resurser för att jobba med Take Care införandet. Take Care-projektet var dock 
prioriterat och divisionscheferna fick foga sig.

Synergieffekter
Man lärde sig av varandra när sammanslagningen av de två sjukhusen skedde. Detta 
påverkade även Take Care-projektet. Till exempel så var sjuksköterskorna från Solna mer 
inkörda på elektroniska journalsystem från deras arbete med BMS, och ställde därför större 
krav på rutinerna kring Take Care-arbetet än dem från Huddinge. Efter en inledande skepsis 
ledde detta till att Huddinge folket snabbt insåg vinsterna med dessa rutiner. Man lärde sig av 
varandra under resans gång.

Framtiden
Även om man kan använda sig av funktionalitet i Take Care, så har man tagit fasta på att det 
går att förfina arbetssättet och få effektivitetsvinster. Därför finns det utrymme för initiativ 
på klinikerna och förvaltningsorganisationerna att kan gå in och möta upp för att ge input på 
sådana önskemål. Från chefsläkarhåll har man till exempel. ett centralt projekt tillsammans 
med Take Care-förvaltningen för att utnyttja den information som matas in Take Care för att 
följa upp och ge snabba överblickar. Andra projekt av liknande typ har bedrivits, och man 
eftersöker på detta sätt ett levande system som kan anpassas och förändras. 

Även om man kommit en bit de senaste åren vill man från ledningens sida mer. Ofta gäller 
detta integration med andra system eller att bättra på effektivitet och hastighet i systemet. En 
modul man pratar om att inkorporera stöd för i Take Care är den nyligen digitaliserade bild-
hanteringen på röntgenavdelningen i Solna, så att man kan dra nytta av dessa bilder. Man 
kommer i dagsläget åt dessa ändå som en extern länk från systemet, men utveckling pågår att 
i ökad utsträckning bygga in dessa. 
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4.3 Sammanfattning av användarintervju
I det här kapitlet återberättas delar av intervjun med Susanne Alm, sjuksköterska vid 
Andrologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

4.3.1 Användarperspektiv
Ett par månader innan projektet drogs igång på Andrologiskt Centrum var de ute från Take 
Care-enheten och informerade om Take Care. Detta var i oktober 2004. Strax därefter så 
fick projektgruppen på Andrologiskt Centrum (som Susanne tillhörde) utbildning av 
personal från Take Care-enheten. Det blev sedan den lokala projektgruppens ansvar att lära 
vidare till all personal på kliniken, men eftersom det är en så pass liten klinik så fick många 
fler av personalen den här utbildningen än vad som var normalt. Det var dock mycket dålig 
uppslutning hos läkarna på utbildningen, vilket ledde till att de istället fick fråga om hjälp
senare när systemet användes. Susanne tror att de har förlorat mer tid på att göra som de har 
gjort än om de hade gått utbildningen direkt. 

Susanne tror också att inställningen till IT-system inom vården har förändrats mycket tack 
vare att datoranvändningen på fritiden har ökat väldigt. Men den förenkling som har skett av 
arbetet tack vare IT-systemen spelar naturligtvis en väldigt stor roll. Hon säger också att det 
har lett till en viss förändring av arbetssättet hos dem, tidigare så ägnade sig sjuksköterskorna 
väldigt mycket tid åt administrativa tjänster, såsom att boka patienter, skicka remisser et 
cetera, detta arbete har nu flyttats till mer specialiserade tjänster som enbart ägnar sig åt 
detta. I slutändan har det gett sjuksköterskorna mer tid att ägna sig åt vårdarbete. 

Beslutet att implementera Take Care kom uppifrån och hon kände inte att de på klinken 
hade haft någon möjlighet att påverka vilket system som skulle väljas.

På Andrologiskt Centrum upplevde man den träning man fick som tillräcklig. Även formen 
av utbildning var men nöjd med. Av en händelse satt de dock vägg-i-vägg med en IT-enhet 
så de hade förvisso alltid hjälpen nära till hands ifall de behövde hjälp med något. 

Man känner till att det fanns möjlighet att lämna feedback och förslag på förändringar, men 
det är inget man utnyttjat.

I allmänhet ansåg Susanne det som svårt att bedöma huruvida de åsikter och den upp-levelse 
man haft av processen på Andrologiskt Centrum är representativa för andra kliniker på 
sjukhuset – men hon hade i alla fall inte hört något som talade för motsatsen. 

Under införande och utbildningsprocessen fick man varken mer personal, resurser eller 
kompensation för den ökade belastning som träningen et cetera innebar. Man upplevde det 
dock som att "det var värt det" givet de vinster man upplevde att förändringen bar med sig. 
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5 Analys
I uppsatsen inledning angavs syftet som att undersöka huruvida den traditionella 
organisationsförändringsteorin räcker till som förklaringsmodell för att beskriva orsaker till, 
genomförande av och utfallet av förändringsprojekt i organisationer inom offentlig verk-
samhet eller om en alternativ teori i form av nyinstitutionalismen behöver tillgås. Efter att ha 
presenterat erforderliga teorier, rörande klassisk organisationsförändring och nyinstitutionalism, 
samt empiri, i form av två större förändringsprojekt på två sjukhus, kommer nu dessa två 
avsnitt att knytas samman. 

5.1 Orsaker till förändringen

5.1.1 Skäl till förändring utifrån en klassisk organisationsförändringsteori
Klassiska organisationsförändringsteorier förutsätter att man kan ta ett steg tillbaka och 
analysera organisationen. I och med att man gör det så ser man brister, underutnyttjande 
eller möjligheter i den egna organisationen som man kan åtgärda/ta till vara på genom att 
iscensätta en förändring. Man skapar rationella skäl för att genomföra en förändring. Alla 
tänkbara lösningsalternativ genereras och det som bäst uppfyller organisationens mål, syfte 
och vision väljs. 

På båda sjukhusen hade man problem med hanteringen av pappersjournaler. Journaler 
saknades när man behövde dem och det tog tid att både leta och flytta runt pappersjournaler 
mellan olika kliniker. När det som på Södersjukhuset gick en och en halv tjänst per normal-
stor klinik att enbart sköta denna journalhantering förstår man att det måste ha kostat 
oerhörda summor. I mitten på 1990-talet hade datorutvecklingen gått så långt att det började 
bli realistiskt att genomföra datorisering utav journalhanteringen. Alla dessa är rationella skäl 
till att implementera elektroniska patientjournaler och de bör har varit ganska relativt att 
upptäcka för sjukhusledningarna.

På Södersjukhuset genomfördes ett stort kravspecificeringsarbete, enligt Åse Österblom ”det 
största som någonsin gjorts”. Detta är en del i det rationella tänkandet för att generera det 
bästa tänkbara alternativet. Dock säger Åse Österblom att det i praktiken inte fanns några 
andra realistiska val än patientjournalsystemet Melior som slutligen valdes av sjukhuset. De 
rationella teorierna talar också om att skapa delaktighet i förändringen hos användarna, något 
som detta kan ses som ett exempel på. Speciellt när man betänker att sjukhusdirektören 
redan hade bestämt att ett sjukhusövergripande journalsystem skulle införas. Då blir detta en 
skenmanöver för att få användarna att enhälligt välja det enda systemet som var realistiskt,
allt för att skapa en känsla av delaktighet. Åse Österblom säger ju också att införandet 
underlättades av att Melior hade valts enhälligt.

Valet av patientjournalsystemet Take Care på Huddinge Sjukhus (innan sammanslagningen 
till Karolinska Universitetssjukhuset) kan inte sägas vara ett rationellt val, det växte fram i 
samband med att det system som valts i första hand inte såg ut att bli klart i tid. Som 
nödåtgärd byggdes det då vidare på Take Care. Dessutom var den teknik som Take Care 
bygger på föråldrad redan på 1990-talet och inte många programutvecklare kunde hantera 
programmeringsspråket som användes. De tekniska skälen talade alltså emot Take Care. Att 
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utveckling drevs av ett litet källarföretag är inte heller något som kan anses vara ett rationellt 
bra val när man som sjukhus väljer ett system som skall användas och vidareutvecklas i 
många år, då borde stabilitet vara ett kriterium. 

Det implementeringsprojekt som studerats närmare på Karolinska Sjukhuset var ensningen 
av journalsystem efter sammanslagningen av Huddinge Sjukhus och Karolinska Sjukhuset 
2004. De skäl som angavs var besparingar för underhållskostnaden och att få ett kompatibelt 
sjukhusövergripande system. Med ett klassiskt perspektiv är dessa skäl självklara och 
rationella. Att man väljer att behålla Take Care är logiskt eftersom det trots den föråldrade 
plattformen fungerar bra och är integrerat över hela Huddinge Sjukhus. På Karolinska 
Sjukhuset fanns det innan sammanslagningen ett flertal olika journalsystem och det som 
hade störst spridning var ett system där utvecklingen hade avstannat.

5.1.2 Skäl till förändring utifrån en nyinstitutionell förklaringsmodell
Nyinstitutionell teori ifrågasätter organisationers agerande som en effekt av tekniskt betingad 
effektivitetshänsyn. Man inför begreppet rationaliserade myter som en beskrivning på hur 
vissa aktiviteter förutsätts bli ”bäst” utförda enligt något mer eller mindre allmänt accepterat 
recept, samt begreppet isomorfism betecknande organisationers strävan att uppnå strukturell 
överensstämmelse med dessa myter.

När det kommer till implementeringen av elektroniska patientjournalsystem vid Söder-
sjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset är alltså frågan om initiativet till dessa för-
ändringar var resultat av en rationellt förankrad tro på effektivitetsvinster. Eller med andra 
ord: Genomförde man dessa förändringar för att man trodde att organisationen skulle 
fungera bättre? Eller finns det kanske andra (nyinstitutionella) förklaringar?

Ur ett nyinstitutionalistinskt perspektiv finns utrymme för andra förklaringar. Den mest hår-
dragna formen skulle kunna ge en förklaring av typen att ”organisationsfältet sjukhus” som 
helhet genomgått en digitalisering av sina journalsystem och att dessa två sjukhus i någon 
mening passivt följt förändringen i sitt fält för att legitimera sin struktur. Att stå själva 
utanför hade i detta perspektiv varit riskfyllt och svårt att motivera. Huruvida förändringen i 
sig inneburit några effektivitetsvinster är i detta extrema synsätt irrelevant (Sen kan man ju 
förvisso diskutera huruvida uppkomsten av den rationaliserade myten i någon utsträckning 
är ett resultat av en faktiskt effektivitetsvinst, men sådana funderingar leder till en typ av 
resonemang som var anledningen till att denna form av hårdragna nyinstitutionalism kom att 
ifrågasättas). Detta speglar dock en något ”föråldrad” eller i alla fall äldre tradition inom 
nyinstitutionalismen. Mer modern teori ger ökat utrymme för strategiskt handlande under 
inverkan av isomorfism. 

Innan empirin behandlas finns anledning att diskutera den typ av förändring som de båda 
sjukhusen företog. IT-system i allmänhet har ju tagit stora delar av världen med storm under 
slutet av 1900-talet. Plötsligt skulle varje företag ha en hemsida, kommunikationen skulle ske 
via e-post och transaktioner skötas med Internetbank. En många gånger inledande skepsis 
till datasystem och informationsteknologi vändes i en övertro (Det börsfenomen som kom 
att betecknas IT-bubblan är ett bra exempel på detta), eller i alla fall en tro som ofta inte 
behövde vara direkt förankrad i synbara effektivitetsvinster. Det var i många fall självklart att 
man skulle digitalisera delar av sin verksamhet, ”det låg i tiden”. I denna mening kan 
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införandet av IT-system i sig betraktas som ett institutionaliserat fenomen som slagit på bred 
front mot de flesta organisationstyper. Det blev en rationaliserad myt. Man såg (och ser) i 
många fall införandet av ett IT-system som en självklar effektivitetsvinst relativt oberoende 
av utvärderingar av hur effektivt arbetet utförs.

Förvisso kan man nog betrakta det som vederlagt att IT-system i många fall är förknippat 
med faktiska reella effektivitetsvinster, vilket bör vara anledningen till den rationaliserade 
mytens uppkomst eller i alla fall dess framgångsrika överlevnad. Poängen med detta 
resonemang är dock att klassificera den förändring som Södersjukhuset och Karolinska 
Universitetssjukhuset företog sig som en högst trolig kandidat för den isomorfism som ny-
institutionell teori belyser. Bland möjliga förändringar man som organisation kan företa sig 
kan säkerligen få matcha den nivå av allmän acceptans eller förmodad (men ej förankrad) 
effektivitetsvinst (det vill säga. en rationaliserad myt) som beslutet att digitalisera verksam-
heten. Om sedan förändringen för den enskilda organisationen efter implementering de 
facto innebär en effektivitetsvinst eller inte påverkar inte förekomsten av fenomenet 
rationaliserade myter eller isomorfism (detta är viktigt att understryka).

Förutom att IT-system enligt ovan alltså utgör en god kandidat för en rationaliserad myt, så 
är sjukhus som organisation präglat av relativt dold kausalitet i sin verksamhet. Stora delar av 
verksamhetens effektivitet är inte trivial att vare sig definiera eller mäta. Vad är bra vård och 
när har man utfört sådan? Hur mäts produktiviteten och vad innebär en ökad kostnad? Är 
det ett bra eller dåligt betyg att patienter återkommer ofta?, et cetera. Nyinstitutionell teori 
beskriver hur denna typ av organisationer med dolda orsak-verkan samband präglade av 
svårmäthet är särskilt goda kandidater för isomorfism. Då det är svårt att motivera sin 
verksamhet rationellt tenderar denna organisationstyp att i ökad utsträckning legitimera sina 
arbetssätt och sin organisationsstruktur genom att luta sig mot rationaliserade myter.

Sjukhus kan alltså betraktas som särskilt benägna för isomorfism och diskussionen ovan har 
även klassificerat implementeringen av IT-system som en i synnerhet god kandidat för att bli 
en rationaliserad myt. Detta både bekräftas och förstärks (genom etablerandet av den 
rationaliserade myten) av den allmänna utvecklingen av IT-system inom vården. Utveck-
lingen kan i det närmaste beskrivas som allmän, och en uppsjö av system existerar och är 
implementerade inom svensk vård och omsorg (se Appendix C). Men hur har det då gått till 
på de två sjukhusen? 

Södersjukhuset
På Södersjukhuset kom initiativet till Melior (enligt vad som erfarits) från sjukhusdirektören 
som menade att ”det skall bara införas”. Efter det drogs hela processen igång. I det här 
stadiet tycks initiativet vara föga förankrat i rationella effektivitetsvinster. Om det skulle vara 
fallet så verkade det i alla fall inte vara viktigt (eller nödvändigt) att motivera det med 
hänvisning till några konkreta förbättringar. Bara det faktum att något kan införas utan 
närmare motivation (av såväl rationella, strategiska eller ”isomorfistiska” skäl) tyder ju på att 
det i någon mening är en rationaliserad myt. De anställda förutsätter helt enkelt att det är 
”rätt sak att göra”.
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Efter att det var fastställt att Melior skulle införas så sattes målen förhöjd kvalitet och att 
skapa ökad tillgänglighet och få bättre vård. Vidare skulle pilotprojektet skapa möjligheter 
för kvalitets- och ekonomisk uppföljning. Rationella mål förvisso, men utan koppling i på 
vilket sätt Melior skulle facilitera detta förefaller de vila på den rationaliserade myten av hur 
IT-system möjliggör sådana mål. Detta bekräftas av att man inte tycks ha tagit något 
jämförbart ”avstamp” i hur situationen var innan förändringen, vilket hade varit nödvändigt 
för en rationell utvärdering av målen i efterhand. Initiativet till implementeringen av Melior 
på Södersjukhuset bär därför med detta som bakgrund - enligt författarna av denna uppsats -
kraftiga drag av isomorfism. 

Karolinska Universitetssjukhuset
Vid tiden för sammanslagningen mellan Karolinska och Huddinge sjukhus fattade man på 
det nybildade Karolinska Universitetssjukhuset beslutet att implementera Take Care på 
samtliga kliniker. Situationen var i viss mån annorlunda än vid Södersjukhuset. På Karolinska 
Universitetssjukhuset hade man efter sammanslagningen en uppsjö av elektroniska system 
som i någon mening växt fram naturligt (se Appendix A) som resultat av individuella initiativ 
på klinik- eller avdelningsnivå. Beslutet att införa Take Care var alltså ett beslut om att gå 
från många olika system till ett sjukhusövergripande sådant, och alltså inte ett beslut att gå till 
elektroniska journaler från pappersjournaler. Man var redan i en sits där klinikerna i någon 
utsträckning nyttjade elektroniska system (huruvida de gjorde det som ett resultat rationellt 
förankrade effektivitetsvinster eller inte faller utanför ramen för denna uppsats). 
Sjukhusledningens beslut rörde sig alltså om att ensa journalsystemen. Det är svårt att se 
något annat än rationellt förankrade anledningar till det beslutet. Givetvis måste mycket bli 
enklare om alla kliniker använder samma system i termer av träning, administration, delning 
av data och så vidare. Dock kan man tänka sig att ledningsbeslutet innebar en legitimering av 
det arbetssätt med elektroniska system som redan förekom på klinikerna (i och för sig hade 
man innan sammanslagningen redan på så vis legitimerat denna användning för bland annat 
BMS – se Appendix A – men ej på detta sjukhusövergripande sätt). I en sådan legitimering 
kan före-komsten av den rationaliserade myten inom svensk sjukvård i sin tur legitimera 
detta förfarande från sjukhusledningens sida. De utredningar som följde på Karolinska 
Universitetssjukhuset inför implementeringen handlade om att försäkra sig och användarna 
om att just Take Care var rätt system att välja, inte om det var ”rätt” att implementera ett 
sjukhusövergripande elektroniskt patientjournalsystem. Dock definierade man en projekt-
nytta som även inkluderade minskad tidsåtgång för patienthantering, ökad medicinsk 
säkerhet, minskad risk för driftstörning samt en årlig besparing på 13 miljoner kronor. Även 
om ingen ”avstamp” (som framgått i undersökningen) genomfördes här heller, så känns 
dessa vinster mer självklara mot bakgrund av redan befintliga men olika system på klinikerna 
(den sista punkten är dessutom sannolikt synnerligen jämförbar).
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5.2 Förändringsprocessen

5.2.1 Processens utförande enligt klassisk teori 
Det finns ju ett antal teorier och modeller som kan klassificeras som klassiska teorier i det 
avseende att de hanterar organisationen som rationell och strävande efter att uppfylla sitt 
fastslagna syfte. De menar att organisationen kan identifiera de alternativ som finns att tillgå 
och sedan välja det som är bäst lämpat för organisationen. Innan förändringen påbörjas skall 
nulägesanalyser genomföras, både för att få referensvärden för utvärderingen av för-
ändringen men också för att identifiera krafter som kan motverka att förändringen lyckas. 
De flesta av dessa modeller betonar nödvändigheten av att förbereda organisationen 
(personalen) på förändringen. Detta kan ske genom att förklara varför förändringen måste 
ske eller skapa en känsla av nödvändighet så att tillståndet efter förändringen framstår som 
det enda rätta. 

Förändringen skall, och kan, planeras noga och sedan genomföras enligt planen. Detta 
innebär resursplanering, tidsramar, et cetera. Under själva förändringen skall personer i 
nyckelroller agera ledare och visa vägen genom förändringen med en tydlig vision. 
Förändringen skall underlättas genom att den sker i etapper med små, enkelt uppnåbara 
framsteg under förändringsprocessen. Genom att låta användarna vara delaktiga under 
processens gång faciliteras deras anpassning sig till det nya och de accepterar lättare flytten 
från det gamla. 

Efter förändringens genomförande skall en utvärdering göras för att avgöra om förändringen 
har lyckats med sina mål och för att avgöra om det nya tillståndet är önskvärt eller om nya 
omständigheter har tvingat fram en ny förändring. 

På båda sjukhusen påbörjades projekten med att blanda in hela organisationen, på 
Södersjukhuset fick de till och med deltaga i kravspecificeringsarbetet. Alla blev alltså in-
formerade om att förändringarna var på väg och varför de skulle ske. Under implementerings-
arbetet skapades det införandegrupper på respektive klinik som fick i ansvar att vara de 
centrala projektgruppernas förlängda armar på klinikerna. Detta skapar en ökad delaktighet 
hos framförallt den personal som var medlemmar i dessa grupper men även hos deras 
kolleger när de ser att förändringsarbetet sker på deras nivå. Båda sjukhus hade väl 
genomtänkta utbildningsprogram för personalen. Den punkt som inget av sjukhusen klarar 
att genomföra är att nå ut till läkarna. Dessa gavs helt enkelt inte tid till att genomföra 
utbildningen eller ville inte. Detta skall inte kunna hända enligt det klassiska synsättet, där 
något planerat är föremål för genomförande. Saknas det resurser så tillför man det. Hänsyn 
tas helt enkelt inte till en organisation som är så pass slimmad som ett sjukhus där inga 
”reservläkare” finns att tillgå. Att läkarna fått styra så mycket som de har fått, kan härledas 
till sjukhus som organsationstyp. Med en professionell byråkrati finns mycket av makten hos 
utövarna, läkarna, och den administrativa sidan får ett maktunderskott. Oavsett hur väl man 
planerar för utbildningen av läkarna så fallerar det när de inte kan eller vill gå på 
utbildningen. 
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Något som båda projekten misslyckas med är att få användarna av de nya systemen att helt 
och fullt ta till sig dem. Nya arbetsrutiner utvecklas inte på det sätt man antar att de skulle 
göras. Alla de tre intervjuade säger att systemen underutnyttjas. Delvis kan detta förklaras 
med att den målbeskrivning som gjorts inför projekten har varit för snäv. Uppgiften har varit 
att få användarna att klara av att använda systemen, inte att de och deras arbetsprocesser 
skall utvecklas tillsammans med systemen. Det är alltså inte en brist i utförandet av projektet 
enligt klassisk teori som har lett till den här situationen, utan i projektens målformuleringsfas. 
Det är visserligen inte realistiskt att anta att ett begränsat implementeringsprojekt skall driva 
processutveckling men när projekten har avvecklats så har de misslyckats med att få den 
administrativa personalen på klinikerna att ta över ansvaret för denna processutveckling. På 
Södersjukhuset har det till och med gått så långt att den centrala IT-enheten gör delar av 
detta jobb eftersom det annars inte skulle bli gjort. Detta trots att det redan i slutrapporten 
efter pilotinförandet konstateras att det var klinikchefens roll att driva denna process-
förändring. Att det här arbetet uteblir betyder att de båda systemen inte kan fungera så 
effektivt som det skulle kunna göra. Användaren som intervjuades, Susanne Alm, efterlyser 
just mer kontinuerlig utbildning för att de skall bli bättre på att utnyttja systemet. 

5.2.2 Processens utförande enligt nyinstitutionell teori
En effekt på själva implementeringsfasen i fallet förändring till en rationaliserad myt är att 
denna myt även verkar på dem som är subjekt för förändringen. Man kan alltså ha lättare att 
få folk med sig vid isomorfism då medarbetarna också upplever förändringen som "rätt" 
eller "en förändring till det bättre". Legitimitetsaspekten verkar således inte bara i om-
givningens syn på organisationen, utan även på den individens syn på förändringen inom 
organisationen. Författarna av denna uppsats finner visst stöd för detta då förändringen vid 
båda sjukhus tycks ha fortlöpt med ett relativt starkt stöd hos de anställda. Även om man – i 
synnerhet på Karolinska Universitetssjukhuset – motiverade fördelarna med förändringen 
för användarna, så möttes man av en lite förvånande välvilja till förändringen (författarnas 
upplevelse) på det stora hela. När man till exempel på Karolinska universitetssjukhuset på 
klinikerna fick hitta tid för att lära sig systemet parallellt med det dagliga arbetet utan extra 
personal eller kompensation, upplevde man det (i alla fall på Andrologiskt Centrum) som 
"värt det" givet de fördelar det skulle föra med sig. Sannolikt kan man på allmän basis inte ha 
haft den nivå av förståelse som skulle krävas för att rationellt inse vinsterna fullt ut. Den 
rationaliserade myten om fördelen med IT-system och rådande digitalisering i branschen var 
sannolikt till stor hjälp. 

I ett annat perspektiv av institutionalisering tycks man på Södersjukhuset ha byggd in 
irrationella funktioner (eller hinder) i systemet av inget annat skäl än att efterlikna vissa 
begränsningar i det tidigare papperssystemet. Tio år senare kan detta knappast betraktas som 
en metod att göra någon form av gradvis förändring, utan rör sig sannolikt om ett kraftigt 
institutionaliserat förfarande.
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5.3 Utfallet av implementeringen av elektroniska 
patientjournalsystem

5.3.1 Utfallet förklarat av klassisk teori
Användaren som intervjuades var mycket positivt inställd till sitt system. Även de övriga två 
intervjuade var nöjda med systemen. De anger ökad tillgänglighet som största vinst och de 
besparingar som görs eftersom man inte längre behöver ha några som letar efter försvunna 
journaler. Alla tre är övertygade om implementeringen av systemen har inneburit en klar 
förbättring, det finns dock inga fullständiga utvärderingar gjorda om det faktiska utfallet har 
fått det resultat som man förväntade sig vid projektstarten. Trots att det dessa utvärderingar 
saknas råder det i praktiken inga tvivel om att det inneburit en förbättring gentemot det 
tidigare pappersjournalsystemet (för Södersjukhuset) och floran av journalsystem (för 
Karolinska Universitetssjukhuset). Att dessa utvärderingar inte genomförts är ett tydligt brott 
mot den klassiska förändringsteorin. Där är utvärderingar essentiella, både för att bedöma 
projektet som sådant, men också som start på en eventuell ny förändringscykel. 

Det är också så att man i slutrapporten från Södersjukhuset har angett som mål att pilot-
projektet skall lägga grunden för ekonomisk- och kvalitetsutvärderingar. När man underlåter 
att genomföra dessa går det inte att säga hur stor den faktiska besparingen är. Att dessa 
utvärderingar inte görs, och dessutom inte görs regelbundet, kan vara en av anledningarna till 
att den pågående processutvecklingen så lätt har glömts bort.

5.3.2 Utfallet förklarat av nyinstitutionell teori
Nyinstitutionalismen beskriver hur institutionaliserade organisationer måste upprätthålla 
skenet av att de rationaliserade myterna fungerar – även om de strider mot tekniska krav. 
Bland annat för att man annars förlorar den legitimitet som den rationaliserade myten för 
med sig. Om sjukhus betraktas som en institutionaliserad organisation (vilket tidigare 
resonemang gör gällande som sannolikt) kan man alltså förvänta sig att eventuella problem 
med införandet av dessa elektroniska system i någon mån skulle döljas av personal och 
ledning. Denna eventuella motsättning mellan den rationaliserade myten (som i detta fall 
skulle vara ungefär ”effektiviteten med elektroniska patientjournalsystem”) skulle i så fall 
leda till (1) att användarna förutsätter att eventuella problem löses någonstans i skymundan, 
och (2) en frikoppling mellan den formella strukturen och det praktiska dagliga arbetet. En 
effekt av ett sådant fenomen skulle vara att intervjuobjekten skulle vara mindre benägna att 
delge problem eller fel med systemen. Effekterna av en sådan eventuell motsättning skulle 
den empiriska undersökningen i denna uppsats förvisso få svårt att upptäcka. Dock skall en 
sådan motsättning sekundärt leda till att organisationen i möjligaste mån söker undvika 
inspektioner, utvärderingar av arbetsresultat och uppföljningar av arbetssätt. Någon ovilja 
gentemot den ”inspektion” som de empiriskt undersökande delarna av denna uppsats 
inneburit har författarna dock inte erfarit, tvärtom. Å andra sidan har denna undersökning 
inte haft fokus på att mäta rena effektivitetsvinster eller motsvarande. Just mätningar av 
resultat är också något som ej tycks förekomma från sjukhusens sida heller. Södersjukhusets 
mål med höjd kvalitet, ökad tillgänglighet och bättre vård verkar ej ha mätts eller undersökts 
i någon större eller formell omfattning. Ej heller har denna undersökning sett vad som hände 
med de möjligheter för kvalitets- och ekonomisk uppföljning som Södersjukhusets pilotprojekt 
skulle skapa möjligheter för. Karolinska Universitetssjukhuset fick inte (sic) mäta utfallet.
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Det man har gjort på båda sjukhusen är spridda enkätundersökningar präglade av lågt 
deltagande. Denna ovilja eller ointresse att mäta resultat är återkommande hos institu-
tionaliserade organisationer vid antagning av rationaliserade myter. Man genomdriver inte 
förändringarna av effektivitetsskäl (i alla fall inte i första hand, eller med en direkt förankring 
i mätbara vinster i organisationen) utan för att de betraktas som ”rätta” och ger legitimitet 
och trygghet till verksamheten. Sannolikt har man dock i fallet med dessa två sjukhus gjort 
lite av varje (mer eller mindre medvetet). Man har tagit effektivitetsvinster för givet – dels 
som ett resultat av den trygghet som antagandet av den rationaliserade myten innebär, och 
dels av strategiska och rationella skäl då IT-system de facto bär med sig vissa effektivitets-
vinster som ej går att förklara bort som helt som rationaliserade myter. På Karolinska 
Universitetssjukhuset var ju dessutom projektet att röra sig från många till ett system vilket 
bäddar för mer självklara fördelar. 
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6 Slutsatser
Det genomfördes inga grundläggande utvärderingar om effekten av sjukhusövergripande 
patientjournalsystem, dock fanns det gott om fördelar som sjukhusledningarna måste ha 
insett även utan en noggrann utvärdering. Det sätt som Södersjukhuset sedan valde system 
på, genom en hög användardelaktighet visar dessutom på förståelse av hur man skall få 
med sig organisationen enligt klassisk teori. De skäl som Karolinska Universitetssjukhuset 
använde för att motivera ensningen av journalsystem är väldigt rationella och följer klassisk 
teori väl. 

Bland tänkbara förändringar en organisation i allmänhet kan företa sig förefaller dock 
implementering av IT-system vara en synnerligen god kandidat som rationaliserad myt och 
mål för isomorfism. Detta är dock på intet sätt en motsättning till att IT-system de facto 
ofta innebär effektivitetsvinster för organisationer. Sjukhus är givet sitt verksamhets-
område med relativt dolda kausala samband som organisation också särskilt benäget att 
söka trygghet genom isomorfism. Vidare har svensk sjukvård i allmänhet genomgått en 
digitalisering av sina patientsystem vilket ökar förutsättningarna för isomorfism för 
enskilda sjukhus. 

Själva utformningen av förändringsprocesserna på de båda sjukhusen bär tydliga drag av 
klassisk förändringsteori. Vad båda däremot inte klarar av att hantera är effekten av att 
organisationen är oerhört slimmad och att läkarna står i en särställning i organisationerna 
(dragen av professionell byråkrati). Inget utav projekten klarar heller av att föra användarna 
ett steg längre i användandet av systemet. Detta beror dock inte på att förändrings-
processerna har varit utformade felaktigt utan för att övergången från implementering till 
processutveckling glömts bort eller fallit mellan stolarna. En effekt som kan tillskrivas det 
faktum att implementeringsprojekten har drivits från centrala enheter men att utveckling 
skall ske lokalt med klinikens administrativa personal som förkämpar. 

Förändringarna som helhet på de två sjukhusen bär dock även på drag av isomorfism, om 
än i olika utsträckning. Initiativet att införa patientjournalsystemet Melior på Söder-sjuk-
huset tycks ej ha varit förankrat i rationella effektivitetsvinster, och det faktum att beslutet 
ej behövdes motiveras av sådana inför personalen stärker ytterligare bilden av projektet 
som en implementering av en rationaliserad myt. Även om rationella förankrade mål 
senare uppfördes för projektet, uteblev de mätningar av "innan-situationen" som hade 
varit nödvändiga för rationell utvärdering. På Karolinska Universitetssjukhuset handlade 
Take Care-projektet om att ensa en uppsjö av journalsystem. Således är det svårt att se 
något annat än rationella skäl för förändringen även om man säkerligen fann stöd i den 
rationaliserade myt som förändringen innebar. Inte heller här brydde man sig om att mäta 
läget före förändringen. 
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Efter att implementeringsprojekten slutförts har man heller inte på något av de två sjukhusen 
bekymrat sig med att göra några talande utvärderingar av resultat eller projektmål – ett 
ointresse som i nyinstitutionell teori förklaras av förändringens (i någon utsträckning) 
frikoppling från rationella grunder. Det är dock tydligt att arbetet underlättats i och med 
implementeringen av elektroniska patientjournalsystem, något som visar sig i användarnas 
generellt positiva inställning till systemen. Synen på förändringsprojekten som en implemen-
tering av en rationaliserad myt hjälper dock också till att förklara den utbredda förändrings-
benägenheten och välviljan hos personalen. 

Sammantaget leder detta till att klassisk teori på vissa punkter ej fullt räcker till för att 
förklara dessa förändringsprocesser. Man har tagit effektivitetsvinster för givet – dels som ett 
resultat av den trygghet som antagandet av den rationaliserade myten innebär, och dels av 
strategiska och rationella skäl då IT-system de facto bär med sig vissa effektivitetsvinster 
som ej går att förklara bort som helt som rationaliserade myter.
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7 Diskussion
Syftet med den här uppsatsen var att genom en analys av förändringsprojekt inom 
sjukvården finna en fungerande teoretisk beskrivning av denna typ av organisations-
förändringar. Detta skulle bidra till att generera en förståelse hur man inom sjukhus och 
landsting kan maximera sina förutsättningar för att lyckas med sådana förändringsprojekt.

Det råd som ges till sjukhus och landsting (och de som studerar dessa) blir att de måste vara 
medvetna om sin egen identitet som institutionaliserade organisationer. Detta eftersom de 
förändringsprojekt som har studerats visar på att sjukhusen agerar även på icke-strategisk
och irrationell grund. Med denna självinsikt kan förhoppningsvis sjukhusen och landstingen 
tvinga sig själva att agera mer rationellt och de undvika fallgropar som för-givet-tagna och 
”rätta” sätt att handla kan innebära. Till exempel genom att genomföra utvärderingar före 
och efter implementeringsprojekt och sedan grunda bedömningen av dessa projekt på fakta. 

En annan aspekt av medvetenheten om att man är en institutionaliserad organisation är att 
möjligheterna att aktivt fatta strategiska beslut i denna institutionaliserade kontext blir större. 
Man kan till exempel fatta strategiska beslut där man på ett rationellt sätt väger in de 
legitimitetsvinster som antagandet av en rationaliserad myt innebär, i jämförandet med andra 
handlingsalternativ. Möjlighet för något man skulle kunna kalla ”rationell isomorfism” har 
alltså öppnats genom denna självkännedom.

I ett förändringsprojekt kan på samma sätt en rörelse mot ett allmänt accepterat 
(institutionaliserat) tillstånd föra med sig effektivitetsvinster just på grund av att rörelsen 
sammanfaller med ett isomorfiskt beteende, och att förändringen därigenom möter mindre 
motstånd inom organisationen. 

Förekomsten av rationaliserade myter innebär för (den institutionaliserade) organisationen 
alltså en form av indirekta möjligheter till effektivitetsvinster. Groths (1999) möjlighetsrum 
(se stycke 3.2.1) har alltså på nytt öppnats, fast nu för möjligheten till rationellt utnyttjande 
av interna och externa irrationella-företeelser. Utan denna (själv-) insikt ”skjuter man i 
blindo” i viss mån när man försöker genomdriva lyckade förändringsprojekt i allmänhet och 
inom svensk sjukvård (här) i synnerhet.

Således erbjuder denna uppsats inget ”recept” för lyckade projekt i landstingets regi, det blir 
istället en uppmaning att ”ni måste vara medvetna om er egen irrationalitet”; ett råd som 
säkerligen inte kommer att mottagas med glädje, men vägen till frihet går genom självinsikt.

Fortsatt forskning inom det här området bör vara att se över den beslutsprocess som finns 
inför stora projekt och anpassa införandeprocessen så att den tar hänsyn till att sjukhusen är 
institutioner som inte kan behandlas med enbart klassiska organisationsförändringsrecept.
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9 Appendix A – Uppkomsten av elektroniska 
system, Karolinska & Huddinge

Följande information baseras till största delen på genomförd intervju med Lena Meijer, projektledare på 
projektkontoret, IMI, IT-forum, Karolinska Universitetssjukhuset.

UPPKOMSTEN AV ELEKTRONISKA SYSTEM
De första initiativen till elektroniska vårdsystem togs inte av sjukhusledningarna på något av 
de två sjukhus som senare skulle bli Karolinska Universitetssjukhuset. Det var istället 
enskilda kliniker som tog de första stegen som ett resultat av att ambitiösa och data-
intresserade medarbetare ställde sig frågor av typen: Varför provar vi inte att köra det här på 
data? 

Vi befinner oss här i sent åttiotal och tidigt nittiotal, och de typ av system som togs i drift 
speglade den tidens nivå i datorutvecklingen. Interfacen mot databaser och system var i 
allmänhet teckenbaserade av "kommandorad" (terminal) -typ, och alltså långt ifrån dagens 
mer avancerade system med fönster, interaktiva objekt och avancerade användargränssnitt. 
Steget från dåtidens praxis med skrivmaskin (för t.ex. journalförande) till att "skriva in i 
datorn" var alltså relativt litet, ett faktum som troligen underlättade övergången på dessa 
pionjärkliniker. 

BMS PROJEKTET, KAROLINSKA
På mitten av nittiotalet hade intresset nått ledningsnivå och man fattade på Karolinska 
beslutet att köpa hem journalsystemet BMS från IBM. Tanken var att BMS skulle bli ett 
sjukhusövergripande system, men efter att systemet satts upp på en del kliniker så insåg man 
att det ej fanns ekonomiska resurser att slutföra totalinförandet. Man hade underskattat 
kostnaden för de praktiska aspekterna av implementeringen, såsom inköp av datorer, avvara 
personal för utbildning, licenskostnader för systemet osv. Man anpassade budgeten efter-
hand och gick försiktigt framåt. I kombination med att kostnaderna sprang iväg så fanns det 
även en inre tröghet i förändringsprocessen. Alla kliniker såg det inte som självklart att 
datorisera utan höll sig i bakvattnet. Många valde att avvakta och se hur det skulle gå för de 
andra innan de själva tog steget in i BMS. Detta bidrog också till att BMS som sjukhus-
övergripande system fullt ut aldrig blev verklighet.

UPPRINNELSEN TILL TAKE CARE, HUDDINGE
Situationen på Huddinge Sjukhus såg liknande ut. Vid början av nittiotalet hade ett par 
kliniker (iaf Akutmottagningen för Barn och Ögonsjukvården) tagit steget in i den digitala 
världen och köpt in ett teckenbaserat (arbete mot terminal) journalsystem vid namn Dolly. 
Användning av terminalsystem för hanteringen av det ekonomiska - såsom patientersättning 
- var utbrett bland klinikerna. Man hade bland annat på respektive klinik köpt in TidBoken -
en fristående modul för detta ändamål. 

På hade man vid samma tid satt upp ett terminalbaserat datasystem för hanteringen av 
prover och rapportering av provresultat. Berörda kliniker gick då in i Kemlabs datasystem 
för att avläsa svar på de prover de lämnat in. Efterhand visade sig dock detta system bli för 
tungrott i takt med att antalet kliniker och användare i systemet steg. Man bestämde sig 
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därför 1994 för att bygga ett annat system utanför Kemlab-systemet som skulle hantera 
vårdklinikernas administrativa sida av detta, dvs beställningar, provsvar osv. Detta system, en 
remiss och svars(RoS)-funktion på Kemlab på Huddinge Sjukhus blev första modul-delen i 
det som sedermera fick namnet Take Care.  

De som köpte system under mitten av nittiotalet köpte sannolikt Melior från Siemens även 
om några köpte BMS. Men efter att Take Care “s RoS-modul funnits ett tag på Kemlab, så 
fick utvecklarna upp ögonen för utveckling av en journalmodul. Man delgav iden med 
Huddinge, och en pilot utveckling av en journalmodul till Take Care inleddes på en klinik. 
Utvecklarna frågade kliniken vad de ville ha o hur de ville hantera sin information mm och 
utvecklingen av journalsystemet skedde väldigt användarnära. Parallellt med detta växte RoS-
modulen successivt genom att fler och fler labbsystem kopplades på. 

MILLENNIESKIFTET SKYNDAR PÅ UTVECKLINGEN
Redan 1996 fattade man vid Stockholms Läns Landsting (SLL) beslutet att fasa ut alla 
teckenbaserade system och ha bytt ut alla innan år 2000. De hade blivit föråldrade och det 
fanns knappt några leverantörer kvar. I många fall hölls databaserna vid liv av enskilda 
duktiga individer som över årens lopp lärt sig att administrera dem. Man saknade även 
support angående 2000-säkring av dessa system. Man fann sig då på Huddinge Sjukhus i en 
position att man behövde ersätta dessa gamla system med något nytt. Take Care “s journal-
modul var fortfarande i utvecklingsfasen, och istället för att satsa på det valde man på 
Huddinge Sjukhus att köpa ett professionellt system. Valet föll på PIMS, ett system som 
kom från KPMG. Det användes vid den tidpunkten av norska Rikshospitalet, och man 
skulle nu översätta det till svenska och bygga det för svensk sjukvård.

Arbetet med att anpassa PIMS löpte i över ett år, men i oktober 1998 bedömde man det 
osannolikt att ha allting färdigimplementerat inför 2000 och bytte linje. Man minskade 
ambitionerna något och bestämde sig istället för att säkerställa att man hade ett fungerande 
kassa- och tidsbokningssystem innan millennieskiftet. I brist på ett befintligt system man var 
nöjd med när det kom till kassafunktionen så valde man att bygga in en kassamodul i Take 
Care. Man beräknade att det skulle ta ungefär 6 månader att få det klart. Man han dock ej 
klart med detta och köpte istället in Cambios tidbokningsdel. År 2000 fattade beslutet att gå 
in på journalföring totalt och att man skulle samla alla moduler i Take Care. Under 2002-
2003 hade man infört tidbok i Take Care och läkemedelsmodulen var utvecklad, men han 
inte införas innan sammanslagningen.
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OMTOLKNING AV PATIENJOURNALLAGSTIFNINGEN
Som en följd av lagstiftningen som säger att man skall hantera patientinformationen på den 
vårdinstans man befinner sig, hade man tidigare en databas per klinik (både i Solna, 
Huddinge och på SöS). Det finns restriktioner på hur man får dela sådan information. Men i 
samband med utvecklingen av Take Cares journalsystem gjorde man en nytolkning av denna 
lag. Hela sjukhuset betraktades nu istället som en vårdinrättning, och då hade man rätt att 
bygga en gemensam journaldatabas för hela sjukhuset. En klinik kunde nu följa vad som 
hänt med en av deras patienter när denne varit på någon annan klinik osv. Detta innebar en 
effektivitetsvinst då krångligare papperstransaktioner uteblev mellan klinikerna. Utvecklingen 
har i viss mån fortsatt i denna riktning, Karolinska Universitetssjukhuset har idag avtal med 
akutklinikerna på Danderyd och Södertälje sjukhus som ger dem viss åtkomst 
patientinformation från Karolinska. Detta underlättar tillgång till potentiellt vital 
patientinformation vid akutfall. Man har alltså rört sig mot ett ökat, eller i alla fall förenklat 
utbyte av patientinformation även mellan sjukhus. En rörelse som underlättar mycket för 
vården. Hantering av patientinformation åligger dock relativt sträng lagstiftning och dessa 
typer av steg tas vanligen med försiktighet och under noga beaktande av regelverket. 
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10 Appendix B – Take Care Systemet
Följande information baseras till största delen på genomförd intervju med Lena Meijer, projektledare på 
projektkontoret, IMI, IT-forum, Karolinska Universitetssjukhuset.

TAKE CARE: ANVÄNDARNÄRA UTVECKLING
Utvecklingen av Take Care har hela tiden skett väldigt användarnära. Utvecklingen av 
journalsystemet började på en klinik, men vid vidareutveckling har man gått vidare till andra 
kliniker. Många väldigt olika kliniker har alltså varit med i utvecklingen av systemet vilket 
bäddat för att det skall vara välanpassat för de flesta ändamål. 

FRÅN KÄLLARFÖRETAG TILL NORSK JÄTTE
Take Cares leverantör hette från början Omnison. När dom kom till Huddinge och började 
bygga Take Care, då var det två personer som satt i ett källarföretag.. Det var en lite yngre 
kille som var sjuksköterska och en lite äldre som tidigare hade utvecklat banksystem. Man 
hade insett att det fanns en annan bransch att bygga datasystem i än på bank-sidan. Sjuk-
sköterskan hade varit ute i vården i några och jobbat, inte många men han hade varit ute, och 
sett att det fanns pappershantering som han upplevde som onödig. Han ifrågasatte varför 
använder man inte data när man kan. Take Care blev verklighet is sin första form och när 
man efterhand byggde ut så hyrde de in konsulter. Underleverantörer drogs in som fick 
bygga när man skulle sätta igång med kassafunktionen och bara hade ett halvår på sig. 

2003 blev Take Care uppköpta utav Profdoc-koncernen. Profdoc är en stor norsk leverantör 
som levererar andra journalsystem, bland annat ett system som heter Journal III. Men dom 
är leverantör på primärvårdsidan av journalsystem och hade inget sjukhussystem. Så för att 
kunna ge bud till landsting som både hade både primär- och sjukhussystem, fick man upp 
ögonen för Take Care. Take Care var ett sjukhussystem och Journal III var ett primär-
vårdssystem, och då såg man synergier av att kunna leverera till hela landsting. Att inte bara 
leverera den ena biten. Uppköpet gav dem alltså mer kraft i sin verksamhet vilket också 
påverkat Take Care positivt då det fick mer resurser i ryggen.
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11 Appendix C – UsersAwards undersökning

Om UsersAward
UsersAward började enligt dem själva (Vård IT-Kartan, 2004) som ett projekt för att påverka 
IT-utvecklingen på arbetsplatserna initierat av LO i samverkan med TCO och KTH. 
Projektet har fått ekonomiskt stöd från Nutek och VINNOVA och är sedan 2002 ”en 
självständig konsumentorganisation för IT-frågor” (Vård IT-Kartan, 2004, sid. 6). 

UsersAward beskriver sig som ett verktyg för ökat inflytande över IT i arbetslivet, de 
”arbetar för att göra användarnas röster hörda” samt ”för att du och dina arbetskamrater ska 
få ett mera utvecklande arbete genom bättre IT-system” (UsersAward hemsida). I detta 
arbete syftar UsersAward till att kartlägga hur användarna upplever sina IT-stöd. Man har 
runt 800 kontaktpersoner på olika vårdinrättningar runt om i landet (Vård IT-Kartan, 2004), 
ger ut relaterat material, certifierar IT-system, utvecklar stöd för bättre beställarkompetens, 
delar ut pris för bästa IT-lösning samt ger stöd genom rådgivning, utbildning och 
information (UsersAward hemsida).

2004 genomförde UsersAward med hjälp av sina kontaktpersoner på vårdinrättningar runt 
om i landet en omfattande enkätundersökning gällande IT-systemen inom svensk sjukvård. 
Resultatet av denna undersökning presenterades i deras publikation Vård IT-Kartan (2004) 
och återges nedan. Presentationen av resultaten är i Vård IT-Kartan återgivna i en något 
populärvetenskaplig form, men ger ändå indikationer om situationen i vård-Sverige i 
allmänhet inom några olika områden.

Resultat av undersökningen
(Återskapat från Vård IT-Kartan, 2004)

Nyttan

Datasystemet har bidragit till ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i vårdarbetet. 
7 av 10

Datasystemet är till direkt och konkret nytta för patienterna.
7 av 10

Hur IT-stöd i vården införs

Användarnas synpunkter togs tillvara vid införandet och utformningen av datasystemet.
3 av 10

Användarna deltog aktivt och deras synpunkter togs tillvara vid utformning av 
arbetsprocessen.
4 av 10
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Användarna har fått alla nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs för att använda 
datasystemet.
7 av 10

Hur systemen har utformats tekniskt

Datasystemet ger god överblick över vad det kan användas till (funktioner, moduler, 
inställningar).
6 av 10

Datasystemet är enkelt att lära och lätt att förstå.
7 av 10

Användarna kan lita på att anställdas och patienter/klienters integritet skyddas.
7 av 10

Datasystemet har lättanvända hjälpfunktioner för att ångra sig i flera steg, (ångra, historik
etc).
5 av 10

Datasystemet fungerar väl tillsammans med andra dataprogram jag använder.
4 av 10

Omdömen om teknisk miljö

Datasystemet ger tillgång till information på den plats och vid den tid det behövs.
8 av 10

Användarna kan lita på att systemet fungerar (tillgänglighet och driftsäkerhet).
7 av 10

Svarstiderna i systemet är tillfredsställande.
6 av 10

Datorer och utrustning finns i tillräcklig omfattning och är av god kvalitet.
7 av 10

Hur IT-stöden påverkar arbetet

Datasystemet ger mig god överblick över mina arbetsuppgifter.
6 av 10

Datasystemet underlättar utförandet av arbetet.
7 av 10
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Datasystemet upplevs som roligt engagerande att använda.
6 av 10

Datasystemet är flexibelt och styr inte på ett onödigt och besvärande sätt hur du måste 
utföra arbetsuppgiften.
3 av 10

Användningen av datasystemet har minskat stress och strul i arbetet.
5 av 10

Datasystemet ger goda möjligheter till uppföljning av arbetsuppgifter och arbetsresultat.
6 av 10

Kommunikation och samverkan

Datasystemet ger mig större självständighet i arbetet.
6 av 10

Datasystemet underlättar extern samverkan med patienter och anhöriga.
3 av 10

Datasystemet hjälper mig att följa upp vad andra vårdenheter gjort med patienten.
4 av 10

Datasystemet underlättar extern samverkan med andra vårdgivare och verksamheter.
4 av 10

Datasystemet underlättar intern samverkan mellan teamen och andra vårdenheter.
7 av 10

Synpunkter om uppföljning

Det sker kontinuerliga mätningar eller uppföljningar av användarnas nöjdhet med 
datasystemet.
2 av 10

De uppföljningar som görs är relevanta och ger synliga resultat.
2 av 10

Den datasupport som erbjuds är tillfredsställande.


