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Journalsystemet TakeCare – En studie av funktioner utifrån ett informationssäkerhets- och 

användarperspektiv  

 

Sammanfattning 

Sedan införandet av datoriserade patientjournalsystem och sammanhållen journalföring har det 

riktats kritik mot hälso- och sjukvårdens hantering av patientinformation. Det råder delade 

meningar om det är användare eller systemen som felar.  

Syftet med undersökningen är att inspektera utvalda funktioner i journalsystemet TakeCare som 

utvecklats för att upprätthålla patient- och informationssäkerhet. Genom att jämföra funktionerna 

med Socialstyrelsens uppsatta informationssäkerhetskrav har uppsatsen som mål att hitta var de 

påtalade problemen kan uppstå. Genom att fråga användare kring deras uppfattning om systemet 

är avsikten att få en förståelse av om problemet ligger i de tekniska funktionerna eller i 

hanteringen av systemet. 

 

Metoder som använts under arbetet är e-postintervjuer och ett studiebesök på Stockholms läns 

landstings IT-avdelning i form av en intervju och presentation av TakeCare.  

 

Vi har sett att det finns funktioner som tar hänsyn till samtliga informationssäkerhetskrav samt 

att användarna anser att de kan hantera systemet, men trots det kritiseras 

informationshanteringen inom sjukvården. Utifrån vår undersökning anser vi att problem uppstår 

när obehöriga tar beslutet att ta del av information, vilket inte är ett resultat av systemets 

tillkortakommande. Vi anser att vårdpersonal har ansvar för patientens säkerhet oavsett om det 

gäller hantering av systemet eller vård av patienten.  

 

Nyckelord: Informationsstruktur, informationshantering, säkerhetsfunktioner, tillgänglighet, 

sammanhållen journalföring, TakeCare, IT i vården, hälsoinformatik.  
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The health record system TakeCare – A study of functions based on a user and information 

security perspective 

 

Abstract 

Since the introduction of computerized health record systems and unified record-keeping, the 

health care management of patient information has been criticized. There are divided opinions 

about whether or not the users or the systems that is imperfect.  

The survey aims to inspect selected features of the health record system TakeCare developed to 

maintain patient and information security. By comparing the functions to information security 

requirements established by Socialstyrelsen, the paper aims to find where the noted problems can 

arise. By asking users about their view, we intend to find an understanding for whether the 

problems occur in the technical functions or in the use of the system.  

Used methods are e-mail interviews and a study visit to Stockholm County Council's department 

for IT in form of an interview and presentation of TakeCare. We have observed that there are 

functions that take information security requirements into account and that the users believe they 

can manage the system, but nevertheless health care’s way of handling information is criticized. 

Based on our study, we believe that the problem occurs when an unauthorized person makes the 

decision to take part of information, which is not a result of the system's shortcomings. We believe 

that health care professionals are responsible for the patient’s safety, whether it's usage of the 

system or care of the patient. 

 

Keywords: Information structure, information management, security features, availability, 

unified record-keeping, Take Care, IT in health care, health informatics. 
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1. BAKGRUND 

I det här kapitlet ges en introduktion till uppsatsen i form av en inledning som belyser det 

problemområde som undersökningen är inriktat på. Därefter redogörs syfte och frågeställning och 

kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. 

 

1.1 INLEDNING 

Idag söker en patient ofta vård hos olika vårdgivare vilket betyder att informationen i 

journalsystemen måste vara tillgänglig från olika platser. Sammanhållen journalföring är ett 

försök till att kunna ge bättre, mer effektiv och säker vård. Hälso- och sjukvårdens journalsystem 

måste kunna kommunicera med varandra för att vårdgivare vid behov ska kunna ta del av en 

patients medicinska historia. Tekniken har blivit en del av vårdprocessen och den ökade 

tillgänglighet har medfört högre krav på informationshantering och säkerhet för IT-stöden (Lind, 

o.a., 2011).  

Media har rapporterat att IT-relaterade incidenter inom hälso- och sjukvård har ökat vilket har 

skapat osäkerhet bland patienter och vårdgivare. Rapporteringarna handlar om alltifrån 

driftstopp till obehörig läsning av patientjournaler (Socialstyrelsen, 2011). Rubriker som ”Nu 

väljer fler att spärra sina sjukjournaler” och ”Sjuksköterska läste styvdotterns journal” har skapat 

ett intresse och lett till en inriktning på säkerhet. (Aschan, 2012), (Obminska, 2012). Rubrikerna 

har även medfört att utvecklingen av IT-systemen inom vården har ifrågasatts(Socialstyrelsen, 

2011). Är det brister i de datoriserade journalsystemen eller i användarnas inställning till IT-

stöden som är orsaken till händelserna bakom rubrikerna?  

Vid utveckling av ett journalsystem är det viktigt att beställare, utvecklare och användare har en 

gemensam bild av hur vårdverksamheten fungerar och därigenom vad ett IT-stöd skall kunna 

bidra med. Utvecklarna måste få en tydlig kravspecifikation med beskrivningar av de 

övergripande målen, processerna och kommunikations- och informationsbehoven.  

För att arbetet med patientsäkerhet ska stödjas av IT-systemen behöver rutiner och funktioner 

anpassas efter regler för informationssäkerhet. Det finns ett antal informationssäkerhetskrav som 

ett elektroniskt journalsystem ska uppfylla och i den här uppsatsen undersöks det om 

journalsystemet TakeCare (2.2.2 TakeCare) tillfredsställer kraven.  

Den här rapporten riktar sig främst till personer som är intresserade av informationshantering 

och säkerhet inom vårdverksamheten. Studenter inom informatik och omvårdnad kan även 

tänkas vara en del av målgruppen. Rapporten beskriver hur utvalda säkerhetsfunktioner i 

journalsystemet TakeCare ser ut och hur användarna uppfattar systemet. Genom att granska 

utvalda aktiviteter i TakeCare och jämföra med uppsatta restriktioner kring informationssäkerhet 

syftar uppsatsen till att undersöka var det i media påtalade problemen uppstår.  
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1.2 SYFTE OCH MÅL 

I Stockholm används journalsystemet TakeCare (2.2.2 TakeCare) av de flesta vårdverksamheter 

vilket är anledningen till att systemet har valts för undersökningen. TakeCare är ett omfattande 

journalsystem med över 30 000 användare som sedan år 2008, när sammanhållen journalföring 

infördes, kritiskt bedömts av media och datainspektionen (CompuGroup Medical, 2011).   

Syftet med undersökningen är att inspektera utvalda funktioner i journalsystemet TakeCare som 

utvecklats för att upprätthålla patient- och informationssäkerhet. Genom att jämföra funktionerna 

med Socialstyrelsens uppsatta informationssäkerhetskrav(2.1.1 Informationssäkerhet) har 

uppsatsen som mål att hitta var de påtalade problemen kan uppstå. Genom att fråga användare 

vad deras uppfattning av systemet är, är avsikten att få en förståelse av om problemet ligger i de 

tekniska funktionerna eller i hanteringen av systemet.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Genom att utforska funktioner i TakeCare och undersöka användarnas syn på systemet är 

avsikten att kunna svara på följande fråga:  

 Var kan det uppstå problem med informationssäkerheten?  

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Fokus i rapporten ligger på journalsystemet TakeCare som används i Stockholms läns 

vårdverksamheter. Således kan inte alla journalsystem inom vården beskrivas men patient- och 

informationssäkerhetskraven är desamma. Undersökningen täcker specifika säkerhetsrelaterade 

funktioner i TakeCare som bedöms vara relevanta. Urvalet av användare är begränsat till en grupp 

från Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm (4.1.1 Nyckelperson och användare). Vi har 

även avgränsat oss till att inte undersöka hur IT-haveri uppstår och påverkar patientsäkerhet.  
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1.5 DISPOSITION 

Kapitel 1, Bakgrund 

I det här kapitlet ges en introduktion till uppsatsen i form av en inledning som belyser det 

problemområde som undersökningen är inriktat på. Därefter redogörs syfte och frågeställning 

och kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition.  

Kapitel 2, Teori 

I det här kapitlet presenteras de områden som är relevanta för undersökningen. Informationen 

baseras på material från relaterade forskningsrapporter, webbsidor och litteratur. 

Kapitel 3, Metod  

Kapitel 3 beskriver de metoder och angreppssätt som valts. Det ges en generell beskrivning av 

litteratur- och datainsamlingen samt hur vi praktiskt har gått till väga. Vi motiverar även varför vi 

har valt forskningsmetodiken och hur tillförlitligheten bedöms.    

Kapitel 4, Resultat 

I kapitel 4 presenteras resultatet från observationen och intervjuerna. Det avslutas med en 

sammanfattande analys. 

Kapitel 5, Diskussion & slutsats 

I det här kapitlet förs en diskussion kring undersökningens resultat som svar på syfte och 

frågeställningen. 

Kapitel 6, Referenslista 

Här visas en lista på samtliga referenser som använts i studien. 
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2. TEORI 

I det här kapitlet presenteras de områden som är relevanta för undersökningen. Denna teoridel 

baseras på material från relaterade forskningsrapporter, webbsidor och litteratur. 

 

2.1 IT I VÅRDEN 

Informationstekniken inom hälso- och sjukvård är i utveckling och de elektroniska 

informationssystemen har blivit mer omfattande vilket har lett till stora förändringar för 

informationshanteringen. Sedan sent 60-tal har datoriseringen inom sjukvården utvecklats för att 

effektivisera sjukvårdsarbetet. Den elektroniska patientjournalen infördes i Sverige i början av 90-

talet och används idag av nästintill samtliga vårdinrättningar (Socialstyrelsen, 2006).  

De tekniska lösningarna inom sjukvården har främst medfört lättåtkomlig patientinformation och 

en förhöjd kunskapsutveckling inom ämnet. Vårdverksamhetens journalsystem effektiviserar 

personalens insatser och kan idag anses vara en del av vårdprocessen. IT-systemen inom vården 

styrs av strikta krav och processen från idé till lansering är lång (UsersAward; Vinnova, 2010).   

För att ett journalsystem ska fungera och uppfylla vårdens informationsbehov måste syftet med 

systemet och vilken information som ska lagras och konstrueras fastställas. Det krävs att 

innehållet är noggrant systematiserat innan ett system implementeras i verksamheten. Det är 

många faktorer som måste tas i beaktning vid framtagning av ett IT-stöd inom vården och sker det 

en miss i utvecklingsprocessen kan det innebära en fara för patienten (Söderström & Söderdahl, 

2006).  

2.1.1 INFORMATIONSSÄKERHET 

Målet med all IT-satsning inom sjukvården är av största vikt för att öka patientsäkerheten och 

förbättra vårdkvaliteten (Datainspektionen, 2008). År 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag 

(2010:659) i kraft som har som syfte att göra vården säkrare. Lagen innefattar regler kring hur 

vårdgivare ska arbeta för att förhindra vårdskador. Enligt lagen har vårdgivare skyldighet att 

utreda och anmäla incidenter till Socialstyrelsen som kunde eller har lett till vårdskada, en så 

kallad lex Maria-anmälan. En vårdgivare ska även föra dokumentationer över hur det 

organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat på enheten och det ska finnas 

tillgängligt för den som är intresserad (Datainspektionen, 2008).  

För att arbetet med patientsäkerhet även ska stödjas av IT-systemen behöver rutiner anpassas 

efter informationssäkerhet. Vårdpersonal ska i enlighet med personuppgiftslagen ansvara för att 

känslig information och andra personuppgifter skyddas (1998:204). Till känslig information 

innefattas uppgifter om ras, etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse och uppgifter 

som rör en persons hälsa eller sexualliv (Datainspektionen, 2008).  
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Det finns ett antal informationssäkerhetskrav som ett elektroniskt journalsystem ska uppfylla 

(Socialstyrelsen, 2010):  

 Aktuell vårdgivare ska endast ha behörighet till information som är relevant för vård av en 

patient 

 

 Systemet ska vara utformat så det stödjer och hjälper användaren att följa de lagar och 

regler som finns 

 

 All information som är dokumenterad om en patient ska signeras av den som skrivit in det  

 

 En journal eller delar av den ska kunna spärras 

 

2.1.2 STRUKTUR OCH INFORMATIONSHANTERING 

Informationsstuktur är i den här kontexten en beskrivning av vårdsverksamhetens tekniska 

processer och olika intressenters kommunikations- och informationsbehov (Socialstyrelsen, 

2009). Det kan handla om vilken patientinformation som ska finnas i IT-systemen och hur den ska 

vara strukturerad. Det är även en beskrivning av vilka patientuppgifter som kan vara relevanta 

utifrån flera olika aktörers intresse och i framtida vårdprocesser. IT-system som behandlar 

sekretessbelagd information måste utvecklas i enlighet med patientdatalagen (2008:355).   

En nationell informationsstruktur som utgår ifrån individens vårdprocess underlättar vården av 

en patient som har kontakt med flera olika vårdaktörer. När rätt vårdaktör får tillgång till relevant 

information om en patient kan det underlätta uppföljningen av vården på lokal och nationell nivå. 

Uppgifterna måste registreras i enlighet med informationsstrukturens termer, klassifikationer och 

kvalitetsindikatorer. Struktureringsstandarder från informatikområdet är användbara för att 

informationen ska behålla sin ursprungliga betydelse oavsett vem som är författare 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Med större tillgänglighet ökar risken för att information hamnar i fel händer och därför bör 

informationssäkerhet och behörighetskontroller beaktas vid utveckling. Information om patienten 

ska finnas tillgängligt för de som är behöriga enligt överenskommelser och aktuell vårdrelation. 

Behovet att få ta del av en journal uppstår i samband med en vårdrelation som inleds när 

kontakten mellan en patient och en vårdgivare upptas (Söderström & Söderdahl, 2006). 

Vårdrelationen är den huvudsakliga processen inom vårdverksamheten och är all typ av 

interaktion mellan parterna, från varför patienten söker vård till beslut av behandling. 
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2.2 JOURNALSYSTEM 

Dagens vårdverksamhet använder journalsystem i sitt arbete med klinikens rutiner, 

administrering, arkivering och journalföring av patientuppgifter. De elektroniska journalsystemen 

applicerades i den svenska vården i början av 90-talet och idag finns det ett flertal system på 

marknaden. Landstingsdrivna vårdgivare i Stockholm använder ett gemensamt journalsystem, 

TakeCare, i vilket journaler delas över en gemensam plattform medan de privata 

vårdinrättningarna har olika system där överföringen sker manuellt.  

När ett journalsystem ska framställas och implementeras krävs det att samtliga bitar hamnar på 

rätt plats. En viktig faktor i utvecklingen av journalsystem är att de ska upprätthålla de lagar och 

regler som finns gällande patientdata. I Sverige finns ett antal lagar som styr hanteringen av 

sekretessbelagd information. De är patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen 

(2008:355), patientskadelagen (1996:799)och personuppgiftslagen (1998:204). 

2.2.1 PATIENTJOURNAL 

All dokumentation om en patient samlas i en journal som kan vara i handskriven eller elektronisk 

form. Journaler regleras av patientdatalagen (2008:355)och innehåller information som behövs 

för att garantera en säker vård. Lagen säger att journalerna ska vara tydligt utformade så att 

patienter kan förstå. Det är läkaren som äger och har ansvaret för innehållet i en patientjournal 

även om den är dokumenterad av annan personal inom avdelningen (Allvin, 2010).  

Innan datoriseringen av patientjournaler och journalsystemens framsteg pekade man flitigt ut 

brister kring journaldokumentationen. Journalerna motsvarade inte kraven som ställdes i lagen 

kring patientsäkerhet, viktiga patientuppgifter påstods saknas eller vara ofullständiga (ibid.). 

Likaså då sammanhållen journalföring lanserades hävdade kritiker att det fanns en risk med 

samlad och koncentrerad information. Vårdpersonalen kunde få behörighet till uppgifter som inte 

var relevant information för deras vårdrelation.  

Patientjournalen har förändrats med tiden, främst i och med en ökad specialisering inom vården 

och att patienterna inte längre är knutna till en specifik klinik eller läkare. Det medför att en 

patients journal ska finnas tillgänglig över organisationsgränserna. Idag ses patientjournalen som 

ett dokument som följer patienten genom hela vårdprocessen och som en informationskälla, inte 

bara som ett statiskt dokument (ibid.). 

2.2.2 TAKECARE 

TakeCare är ett av de mest använda journalsystem i Stockholm och är utvecklat för den svenska 

sjukvården. Systemet används bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds 

sjukhus och av ett antal privata vårdgivare i Stockholm och på Gotland (Friberg & Johansson, 

2011). TakeCare är CE-märkt vilket betyder att det är en medicinteknisk produkt som uppfyller de 

krav som finns när det gäller patientsäkerhet och en patients integritet (CompuGroup Medical, 

2001). 

De funktioner som är intressanta ur ett patientsäkerhetsperspektiv är dosdispensering, 

rimlighetskontroll, hantering av personuppgifter och tillgång till andra journalhandlingar.  
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Funktionen dosdispensering innebär att patientens medicinska historia används till att beräkna 

och beställa läkemedel i anpassad storlek och styrka. Systemet varnar om vald medicin innehåller 

ett preparat som patienten är känslig eller allergisk mot, eller om det krockar med eller liknar en 

annan medicin som är utskriven till patienten (CSTC, 2012).  

Systemet innehåller en rimlighetskontroll som varnar när läkaren försöker ordinera en dos av ett 

läkemedel som ligger utanför rimlighetsintervallerna. Doseringen kontrolleras mot 

rekommendationer och i förhållande till patientens kroppsvikt.  

Personuppgifter har en central del i systemet och uppdateras efter folkbokföringsregistret varje 

gång en journal öppnas. Patienten kan själv godkänna vad som visas av journalen och spärra vissa 

delar av informationen vilket är i enlighet med patientdatalagen (2008:355). Via 

patientuppgifterna finns även möjligheten att se information om vilken läkare patienten haft 

tidigare och vilka som är patientens kontaktpersoner. Det finns även en funktion för att koppla 

ihop olika samhörande patienter i systemet (CompuGroup Medical, 2012). 

 

2.3 KOMMUNIKATION 

Det är viktigt att lägga tyngd på verksamhetsanalysen för att få IT-lösningar som stödjer 

verksamhetens processer och bidrar till att nå dess mål (Söderström & Söderdahl, 2006). Vid 

utformning av ett journalsystem är det även viktigt att beställare, utvecklare och användare har 

en gemensam bild av hur vårdverksamheten fungerar och därigenom vad ett IT-stöd skall kunna 

bidra med. Utvecklarna måste få en tydlig kravspecifikation med beskrivning av de övergripande 

målen, processerna och kommunikations- och informationsbehoven.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att definiera en nationell IT-strategi som 

resulterat i två projekt; Nationell Infrastruktur(2007-2008) och Nationellt fackspråk för vård och 

omsorg (2007-2011). Projekten har resulterat i ett antal rapporter som bland annat innehåller 

detaljerad information om hur en kravspecifikation ska utformas som beskriver 

informationsbehov i en vårdprocess och kan relateras till de verksamhetsbehov som ska stödjas 

(Socialstyrelsen, 2009). En kravspecifikation utifrån definierade standarder ska underlätta för 

journalsystem från olika leverantörer att kommunicera med varandra. 

2.3.1 SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING 

Sammanhållen journalföring är ett av de mest centrala begreppen inom databaserade 

journalsystem. Det innebär att en vårdgivare har möjlighet att ta del av en patients journal som är 

upprättad hos en annan vårdenhet och i ett annat datasystem (CeHis, 2012). Tanken är att arbetet 

med en patient ska underlättas i form av att dubbelarbete undviks och att vårdgivaren enklare får 

tillgång till information om patientens medicinska historia.  

Det är vårdgivarens ansvar att informera patienten om vad sammanhållen journalföring innebär. 

Patienten måste alltid ge sitt samtycke för att vårdgivaren ska få ta del av information från andra 

vårdgivare. Patienten har rättigheten att spärra delar av sin journal som den inte vill att andra 

vårdenheter ska ha tillgång till (2008:355).   
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2.3.2 HÄLSOINFORMATIK  

Hälsoinformatik har kommit att vara ett snabbväxande forskningsområde med definitionen klinisk 

informatik. Ämnet omfattar tekniker som genom klinisk forskning ska effektivisera 

informationshanteringen inom vård och omsorg. Genom metoder för att återanvända 

vårdinformation är målet att förbättra beslutsstöd i vårdprocessen och på så sätt bidra till en 

patienttrygghet. Det finns kompentensbeskrivningar på grund- och avancerad nivå för 

vårdpersonal, med områden som berör sjukvårdens teori, praktik, utbildning, utveckling, 

forskning samt ledarskap. IT har blivit en viktig förutsättning för vården vilket i sin tur innebär att 

användarna bör vara involverade i utvecklingen (Sektionen för omvårdnadsinformatik, 2011). 

Hälsoinformatik bygger på en god kommunikation mellan flera parter vilket presenteras i kapitel 

fyra i den här rapporten(4.3 Analys av resultatet).  

För att möta svårigheterna kring utvecklingen av journalsystemen har flera lärosäten som 

Stockholms Universitet och Karolinska Institutet utbildningar inom hälsoinformatik. Fokus ligger 

på att lära ut metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad 

informationshantering (Karolinska Institutet, 2012). Utbildningen är en kombination av 

systemutveckling och omvårdnad. 
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3. METOD 

Kapitel 3 beskriver de metoder och angreppssätt som valts. Det ges en generell beskrivning av 

litteratur- och datainsamlingen samt hur vi praktiskt har gått till väga. Vi motiverar även varför vi 

har valt forskningsmetodiken och hur tillförlitligheten bedöms. 

 

3.1 KVALITATIV METODIK 

Den här studien bygger främst på ett kvalitativt arbetssätt där det systematiskt samlats in 

empirisk data om journalsystemet TakeCare med utgångspunkt från testbara hypoteser. Ett 

kvalitativt synsätt bygger på ett intresse för den enskilde individen och hur denne uppfattar och 

formar den omgivande verkligheten utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Det har inte 

funnits något resultat bestämt i förväg utan det har utvecklats i takt med att litteraturstudien 

avancerat, därmed har undersökningen växt från ett teoretiskt urval och karaktäristiskt sätt till 

hamnat inom den kvalitativa metodansatsen (Bell, 2006). 

Metoder som använts under arbetet är e-postintervjuer och ett studiebesök i form av en intervju 

och presentation av TakeCare (Se bilaga 1 och 2). Studiebesöket genomfördes på Stockholms läns 

landstings IT-avdelning (SLL IT) i ledning av avdelningens systemförvaltare för verksamhetsnära 

tjänster. Ett studiebesök med intervju och en kontrollerad presentation valdes av säkerhetsskäl då 

TakeCare behandlar sekretessbelagd patientinformation. Intervjun som genomfördes med 

systemförvaltaren ljudinspelades och dokumenterades detaljerat (se bilaga 1).  

E-postintervjuerna valdes för att samla en mer subjektiv uppfattning från användare (3.1.2 

Intervju). Genom att kontakta en verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset kunde ett 

urval av representativa användare väljas ut för e-postintervjuer. I kontakt med 

verksamhetschefen presenterades syftet med studien och efter en kort diskussion kring möjliga 

användare valde kontaktpersonen att personligen förmedla e-postfrågorna vidare till femton 

användare som ansågs betydelsefulla. Det gjordes för att inte ge ut personalens mailadresser och 

hålla respondenterna anonyma. Respondenterna skickade därefter svar till författarna via e-post. 

Avsikten med anonyma e-postintervjuer var för att ge användarna möjlighet och utrymme till att 

ge destruktiv kritik om TakeCare. Frågorna skickades ut till femton TakeCare-användare och av 

dem fick vi åtta svar. Avsikten med att välja två metoder var att få se systemets funktioner och att 

få en uppfattning om användarnas åsikter.  

Systemförvaltaren genomförde en kontrollerad presentation av systemet.. Dokumenteringen av 

mötet fördes utifrån ett antal frågor och ett överskådligt observationsschema, löpande 

anteckningar och ljudinspelning (se bilaga 1).  

3.1.1 OBSERVATION   

Genom observationer kan information fås om grupper och individers beteenden som kan tänkas 

bekräfta validiteten av insamlad data. En observation kräver noggrann förberedelse och för att 

använda metoden som en del av datainsamlingen behövs ett tydligt syfte. För att få ut så mycket 

som möjligt av den information som eftersöks krävs erfarenhet och kunskap kring 
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observationstekniker. Det är viktigt att skriva upp vilka aspekter och ämnesområden som det 

behövs information om innan uppgiften tas an (Bell, 2006). Det måste finnas en medvetenhet om 

riskerna för feltolkningar och genom att vara två vid observationstillfället minskades risken för 

förutfattade meningar och egna åsikter.  

Oavsett observationsteknik bör observatören på ett objektivt sätt notera iakttagelser och tolka 

informationen på ett korrekt och neutralt sätt. Ett utformat schema kan underlätta och maximera 

insamlingen av data under observationstillfället. Efter att observationen är avslutad betraktas 

tillfället som en helhet och undersöks om några slutsatser kan dras utifrån antecknad 

observationsdata. 

3.1.2 INTERVJU 

Det krävs noga förberedelser för att genomföra en intervju. Forskaren måste säkerställa att 

respondenterna är medvetna om syftet med undersökningen och få deras samtycke (Bell, 2006).  

En intervju är ett flexibelt tillvägagångssätt med möjlighet att ställa följdfrågor och utveckla 

svaren för att täcka det område som är relevant för studien. Dock är det en subjektiv teknik som 

kräver lång tid och risken finns för skevheter eller felformulerade frågor. För att få ut så mycket 

som möjligt av den information som söks, krävs erfarenhet och kunskap kring olika riktlinjer och 

tekniker. Det är viktigt att skriva upp vilka aspekter och frågeställningar det behövs information 

om i form av ett intervjuschema. För att behålla fokus på den intervjuade personen är det en 

fördel att spela in intervjun.  

 

3.2 METODKRITIK 

Oberoende av vilken metod som väljs måste informationen granskas kritiskt för att det ska gå att 

bedöma materialets trovärdighet. I den här undersökningen har multipla metoder använts för att 

höja reliabiliteten men också för att testa validiteten.  

3.2.1 VALIDITET 

Giltighet eller trovärdigheten är mått på om forskarens data verkligen mäter eller beskriver det 

som det avser. Begreppet används i sammanhang som handlar om mätningars kvalitet (Bell, 

2006). Denna undersökning kan ha hög validitet tack vare valet att genomföra en anpassad 

genomgång och presentation av specifika funktioner i TakeCare. Nyckelpersonen tilldelades viss 

förhandsinformation som troligtvis bidrog till att presentationen riktades och uppfyllde det som 

efterfrågades. Ytterligare frågetecken har rätats ut i och med god kontakt med nyckelpersonen i 

efterhand. Validitetsproblem kan uppstå om det finns felformulerade frågor eller om 

mätinstrumentet har brister (Bell, 2006). Schemat inför besöket var väl planerat och dialogen 

hölls innanför ramarna för undersökningen. 
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3.2.2 RELIABILITET 

Reliabilitet ämnar till tillförlitligheten i en studie och är ett mått på om en undersökning skulle ge 

samma resultat vid olika tillfällen men under liknande omständigheter. Reliabiliteten kan ha 

påverkats i denna undersökning där studiebesöksledaren kan ha påverkats av 

förhandsinformationen. Risken med studiebesöket och presentationen av TakeCare är att 

feltolkningar kan göras och missar att notera viktig information och därmed begränsat 

insamlingen av data. Reliabiliteten kan dock anses vara hög i denna undersökning eftersom 

presentationen byggde på en kontrollerad genomgång från en testenhet. Systemets funktioner 

skulle troligtvis se ut och fungera på samma sätt vid ytterligare ett besökstillfälle. 

Respondenternas svar från e-postintervjuerna kan ha sett annorlunda ut om de genomförts som 

en vanlig intervju där användaren inte haft lika mycket tid på sig att tänka igenom svaret. Det 

fanns i e-postintervjuerna inte utrymme till att ställa följdfrågor vilket kan ha begränsat 

insamlingen av information. Ytterligare en risk med de e-postbaserade intervjuerna var att låta en 

verksamhetschef förmedla frågorna till utvalda användare vilket kan ha påverkat urvalet. 

Personen kan ha varit bekant med respondenterna och deras inställning till systemet och därmed 

haft inverkan på svaren. 

En nackdel med att använda e-post är att det blir ett stort antal bortfall, i det här fallet nästintill 

hälften av de förväntade respondenterna. En del personal kanske inte har tid med att svara på 

mail som inte ingår i arbetet och därför hamnar en del mail i den lågprioriterande listan. 

Fördelarna med att använda e-postintervjuer i undersökningen var att respondenterna kunde 

vara helt anonyma och kan känna sig fria att förmedla positiva likväl negativa utlåtanden om 

TakeCare. De kunde även själv välja när frågorna skulle besvarades och därmed lägga ner 

tillräckligt med tid åt att svara på frågorna, vilket kan ha påverkat resultatet. 

3.2.3 GENERALISERBARHET 

Fokus i granskningen ligger på journalsystemet TakeCare vilket innebär att informationen inte 

kan användas för att dra slutsatser kring journalsystem i allmänhet. Inför denna studie valdes att 

intervjua personer utifrån kopplingen till TakeCare. Systemförvaltaren för verksamhetsnära 

tjänster på SLL IT anses vara en nyckelperson som valdes specifikt tack vare sin yrkeserfarenhet 

och sitt engagemang i ämnet. Respondenterna av e-postintervjuerna valdes ut eftersom de är 

användare av systemet och besitter ändamålsenliga yrkesroller.  
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3.3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 

Vi inledde undersökningen med att forma åtta e-postfrågor om användarerfarenhet kring 

journalsystemet TakeCare. En inledande kontakt gjordes med en verksamhetschef på Karolinka 

Universitetssjukhuset via deras webbplats. Kontaktpersonen valde av säkerhetsskäl att hålla 

användarnas e-postadresser anonyma genom att personligen skicka ut frågorna till användare. 

Det skickades ut frågor till femton representativa personer varav vi fick åtta svar som vi kunde 

använda till undersökningen. Frågorna ställdes för att få en bredare bild över systemets nytta och 

funktioner samt för att få användarnas synpunkter angående säkerhetsrutiner. Svaren från e-

postintervjuerna analyserades utifrån kategorier och sammanställdes i resultatet.  

Som nästa steg i undersökningen inrättads en e-postkontakt med en systemförvaltare för 

verksamhetsnära tjänster hos Stockholms läns landstings IT-avdelning (SLL IT) i Solna. Det 

planerades in ett studiebesök i form av intervju och kontrollerad systemgenomgång av 

journalsystemet TakeCare. Besöket ägde rum den 8 maj 2012 på avdelningen SLL IT i ett 

konferensrum med möjlighet till digital storbildskärm. Mötet inleddes med en presentation av 

upplägget för studien samt 30minuter förfogande till grundläggande information om TakeCare, 

SLL IT:s arbetsuppgifter och deltagarens arbetslivserfarenhet. Därefter genomfördes en 

60minuters presentation av journalsystemet via en testenhet. Testenheten innehåller samma 

funktioner och tjänster som det faktiska implementerade systemet bortsett från att 

patientinformationen är påhittad. Systemförvaltaren anpassade genomgången utifrån tilldelad 

förhandsinformation i form av temafrågor kring informationssäkerhet. Under 60minuter fylldes 

observationsschemat separat i av båda författarna som sammanställdes i efterhand. Efter en tydlig 

genomgång av systemets säkerhetsrelaterade funktioner hade de relevanta delarna för 

undersökningen täckts in och det avrundades med en intervju.  

Intervjun genomfördes under 30minuter med en struktur som liknande en diskussion. Det lades 

tid på utveckling, inlärning och utbildning med utrymme för följdfrågor. Denna intervju spelades 

in och sammanställdes i efterhand (bilaga 1). 
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4. RESULTAT 

I kapitel 4 presenteras resultatet från observationen och intervjuerna. Det avslutas med en 

sammanfattande analys. 

 

4.1 INLEDNING RESULTAT 

Resultatet är baserat på en kontrollerad presentation av funktionerna som finns i TakeCare för att 

uppfylla informationssäkerhetskraven (2.1.1 Informationssäkerhet). Resultatet baseras även på e-

postintervjuer med användare av journalsystemet. De genomfördes för att ta reda på användarnas 

intryck av systemets informationsstruktur (2.1.2 Struktur och informationshantering). 

Inledningsvis redogörs grundläggande uppgifter om nyckelpersonen och användarnas roll i 

undersökningen. Resultatet från presentationen beskrivs utifrån användarscenarion och figurer. I 

bilaga 1 presenteras ett observationsschema. E-postintervjuerna sammanställs i punkter och 

därefter i en löpande text. Frågor och svar finns i bilaga 2.  

4.1.1 NYCKELPERSON OCH ANVÄNDARE 

Systemförvaltaren för verksamhetsnära tjänster på avdelningen SLL IT i Solna ses som en 

nyckelperson i undersökningen tack vare sin erfarenhet inom vård och IT. SLL Avdelningen 

behandlar all passerande information, utdata som indata, kring journalsystemet TakeCare och 

bedriver en supporttjänst för att möta inkommande användarbehov. De vill främst finna lösningar 

som kan gälla för samtliga användare på Karolinska Universitetssjukhuset men ofta blir det mer 

riktade lösningar till en specifik användare.  

Personer som använder journalsystem som verktyg i sitt yrke har en viktig roll i denna 

undersökning och en del av resultatet utgår från användarnas åsikter och uppfattningar. Tack 

vare att det rör sig om allt från läkare till administrativ personal har en nyanserad bild av 

informationshanteringen bildats.  

 

4.2 ETT SÄKERT JOURNALSYSTEM 

4.2.1 EN TYP AV OBSERVATION 

Observationen av de tekniska funktionerna i TakeCare genomfördes för att skapa en fördjupad 

förståelse för systemets struktur och informationshantering utifrån ett 

informationssäkerhetsperspektiv. Haveri, driftstörningar eller liknande händelser har stor 

påverkan på patientsäkerheten och systemet har inbyggda funktioner som ska upprätthålla 

kraven som ställs på informationssäkerhet (2.1.1 Informationssäkerhet). Säkerhetsfunktionerna 

som utvecklats för att uppfylla kraven kunde fastställas i samband med observationen.  
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De klarlagda funktionerna har grupperats in i följande kategorier: 

 Behörighet 

 Externa system och tjänster 

 Säkerhet 

 Patientdata 

 Gränssnitt 

Dessa områden återkommer som teman för e-postintervjufrågorna. Resultatet visar att 

ovanstående punkter har tagits i beaktning i utvecklingen av TakeCare. Samtidigt är det inom 

dessa områden som risker för bristande informationssäkerhet kan urskiljas.  

 

4.2.1.1 Informationssäkerhetskrav 1  

 En journal eller delar av den ska kunna spärras.  

Utifrån systempresentationen har vi noterat TakeCare har funktioner för att uppfylla det kravet. 

Figur 1 visar situationer som kan uppstå när en patient på något sätt vill hantera sin journals 

spärrar. 

  
Figur 1 - Möjliga användarscenarion 
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Om det finns en spärr i journalen visas det med en hänglåssymbol, se figur 2.  

 
Figur 2 – Journal med spärr 

 

Vid klick på hänglåssymbolen öppnas fliken ”Spärrar” i dialogrutan ”Patientuppgifter” varifrån 

användaren kan se och hantera patientens journalspärrar, se figur 3. 

 
Figur 3 - Dialogrutan ”Patientuppgifter”, fliken ”Spärrar” 
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Nedan beskrivs numreringen i figur 3 samt koppling till scenarion: 

1. Här visas en text om det finns inlagda spärrar hos andra vårdgivare. 

2. Om det finns spärrar hos andra vårdgivare finns möjligheten att få tillstånd av patienten att se 

var spärrarna finns genom att klicka på knappen ”Visa…”. 

 

 Scenario 2. Klickar användaren på ”Visa…” visas en dialogruta i vilken användaren intygar 

att han eller hon har fått patientens samtycke genom att signera, se figur 4. Det är i 

enlighet med patientdatalagen och användaren måste vara medveten om att överträdelse 

kan leda till åtal.  

 

 
Figur 4 - Dialogruta för att bekräfta visa lista med spärrar hos andra vårdgivare 

 

3. I det här fältet visas det hos vilka vårdenheter det finns journalspärrar om vårdgivaren fått 

patientens tillåtelse eller om det är en nödsituation. Har vårdgivaren inte fått tillåtelse från 

patienten visas ingen information. Här visas även vilka undantag till spärrningen som finns, i 

det här fallet är till exempel information om läkemedel och viktig medicinsk information (VMI) 

inte spärrat.  

 

4. Genom att klicka på knappen ”Överskrida…” kan användaren överskrida spärrar.  

 

 Scenario 3 & 4. Om användaren klickar på knappen ”Överskrida…” visas dialogrutan 

”Överskridning av spärrgrupp”. Användaren kan då öppna en spärrad journal om tillåtelse 

givits från patienten eller om en nödsituation kräver det, se figur 5. För att genomföra 

överskridningen måste användaren välja spärrgrupp, beslutsunderlag och signera med sitt 

lösenord. Överskridningen gäller bara för aktuell journalöppning vilket betyder att 

journalen spärras när den stängs. Chefläkare på vårdenhet har ansvar för att varje månad 

gå igenom alla överskridningar som gjorts och bedöma om det har gått rätt till.  
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5. I det här fältet finns spärrar som är upplagda på den egna vårdenheten som kan administreras 

av inloggad användare, se figur 1. Det kan vara vårdgivarspärr eller en spärr inom sin 

spärrgrupp. 

  

6. För att lägga en ny spärr används knappen ”Lägg till…”.  

 

 Scenario 1. När en patient vill ha delar eller hela sin journal spärrad kontaktar 

användaren ansvarig person på avdelningen där spärren är upprättad. Användaren klickar 

på knappen ”Lägg till…” och anger spärrnivå, dvs. om informationen ska vara tillgänglig 

inom hela sjukhuset eller bara inom aktuell vårdenhet (spärrgrupp), se figur 6.  

Därefter väljs eventuella undantag för läkemedelsjournalen och VMI, se figur 7, och i steg 3 

visas en sammanfattning som användaren bekräftar genom att klicka på ”Slutför”, se figur 

8. För att fullfölja införandet av spärren ska användaren även signera med användarnamn 

och lösenord. 

Figur 5 - Dialogruta för att överskrida spärrar 
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Figur 6 -  Steg 1 av 3, ange spärrnivå 

 
Figur 7 - Steg 2 av 3, ange eventuella undantag 

 
Figur 8 - Steg 3 av 3, bekräfta ny spärr 
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7. Knappen ”Redigera…” används för att ändra en spärr och är tillgänglig om användaren har den 

behörighet som behövs.  

 

 Scenario 5. När en patient vill ta bort en spärr klickar användaren på ”Redigera…”, se 

figur 1. Därefter visas steg 1, se figur 9, där användaren väljer om spärren ska hävas eller 

redigeras. När användaren har angett att spärren ska hävas och klickar på ”Nästa”, visas 

steg 2, se figur 10. För att bekräfta hävningen av spärren klickar användaren på ”Slutför”, 

se figur 11.   

     
Figur 9 - Steg 1 av 3, redigera eller ta bort spärr  Figur 10 - Steg 2 av 3, intyga samtycke eller nödsituation  

 
Figur 11 - Steg 3 av 3, slutför för att häva spärren 

8. Knappen ”Logg…” används för att visa information om spärrhistorik. Om användaren inte har 

behörighet till den funktionen visas inte knappen. 

 

 Scenario 6. Om användaren har behörighet kan en sådan lista se ut som i figur 12. Den 

funktionen finns för att kunna kontrollera i efterhand om något övertramp begåtts.  
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Figur 12 - Logghistorik 

 

4.2.1.2 Informationssäkerhetskrav 2 
 

 Aktuell vårdgivare ska endast ha behörighet till information som är relevant för vård av en 

patient 

 

En användares behörighet administreras av verksamhetschefen. Användarnamn tilldelas av 

systemadministratör eller lokal support. Behörighet styrs beroende på roll, funktion och 

arbetsplats och information som är relevant för användaren blir tillgänglig. Användarens 

behörighet styr även vilka administrativa åtgärder användaren kan genomföra. När en användare 

loggar in visas en lista över vilka vårdenheter användaren har behörighet till, se figur 13. 

 
Figur 13 - Välj avdelning att logga in på 

 

När en vårdgivare öppnar en patients journal ska endast relevant information för aktuell 

vårdsituation vara synlig. Funktionen ”Journalfilter” finns i TakeCare för att ge användaren 

möjlighet att välja vilken information som ska visas., se figur 14. Det innebär att användaren alltid 

måste göra aktiva val för att läsa mer information, alltså ta ställning till om han eller hon har rätt 

att ta del av den. Filtret aktiveras på systemnivå och utgångsläge kan ställas in efter spärrgrupp, 

vårdgivare eller sammanhållen journalföring. Vårdgivaren måste ha samtycke från patienten för 
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att ta del av ospärrad informationen som finns i systemet (2.3.1 Sammanhållen journalföring). Om 

det finns ytterligare information kan användaren i samtycke med patienten öppna de journaldelar 

genom att signera och ange vilket datum samtycket är giltigt till.  

 
Figur 14 - Journalfilter är på 

 

4.2.1.3 Informationssäkerhetskrav 3 
 

 Systemet ska vara utformat så att det stödjer och hjälper användaren att följa de lagar och 

regler som finns 

 

I TakeCare finns det funktioner för att hjälpa användaren att följa de lagar och regler som finns 

kring hantering av patientdata (2.2 Journalsystem). Figur 15 och 16 visar exempel på att när 

användaren ska spärra en journal eller överskrida en befintlig spärr, visas text som informerar om 

lagar som rör handlingen som ska utföras.   

 

   
Figur 15 – Fönstret ”Åtkomst av annan vårdgivare”  Figur 16 – Fönstret ”Överskridning av spärrar” 

  
Även funktioner för spärrar och bekräftelse är sätt att hjälpa användaren att inte råka klicka sig fram till fel 

information kan stödja användarens arbete. 

 

4.2.1.4 Informationssäkerhetskrav 4 

 

 All information som är dokumenterad om en patient ska signeras av den som skrivit in det 

 

Varje gång ett dokument sparas eller signeras med användarnamnet för att i efterhand kunna se 

vem som gjort vad i journalen. Användarnamnet måste vara unikt och får inte användas av någon 

annan. Allt en användare gör i arbetet med systemet loggas för att skydda patienten.   
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När en journal öppnas, skapas en tidstämpel och användarens ID sparas i loggen. Loggar 

kontrolleras regelbundet av TakeCare förvaltningen och analyseras av berörd verksamhet. 

Avvikelser utreds och följs upp.  

 

 4.2.2 E-POSTINTERVJUER 

Respondenternas svar skulle resultera i en bättre bild av användarnas uppfattning av TakeCare. 

Resultatet från intervjuerna är sammanställt i nedanstående punkter och därefter beskrivs även 

resultatet i en löpande text (se bilaga 2 för e-postfrågor och svar).   

 Allmänt intryck: 6 av 8 användare har ett gott helhetsintryck av TakeCare.  

 Nytta: 8 av 8 respondenter har svarat att systemet underlättar deras dagliga arbete. 

 Inlärning: Det samlade intrycket av inlärningsprocessen är att den var kort och intensiv.  

 Behörighet: 8 av 8 respondenter tycker att de har rätt behörighet.  

 Tillit & säkerhet: 7 av 8 användare uppfattar systemet som säkert och litar på 

informationen som systemet innehåller.  

 Funktionalitet: 6 av 8 upplever systemets funktioner som tillräckliga.  

Genom att inleda med en fråga kring den allmänna uppfattningen av journalsystemet kunde 

respondentens resterande svar läsas utifrån den aspekten. För att undersöka vad användarna har 

för kunskaper kring säkerheten av systemet fick de svara på frågor som berörde tillit, behörighet 

och säkerhet. Respondenternas gemensamma uppfattning kan beskrivas med citatet ”Jag litar på 

informationen med omdömet att den som journalfört har skrivit rätt.”.  

Resultatet från intervjuerna kan fastställa att datoriseringen har bidragit till att vårdpersonalens 

dagliga arbete underlättats. Det elektroniska systemet har förkortat personalens arbetsprocesser 

och ökat tillgången av patientinformation.  

Inlärningsperioden tyckte samtliga respondenter var enkel, intensiv men något självinstruerande 

vilket kan ses som en säkerhetsrisk. Tre av åtta användare nämner att det var en kort 

inlärningsprocess och att det funnits ett behov av att lära sig nya saker i efterhand. Två 

respondenter nämner också att en god datorvana har hjälpt dem vid inlärningen. Frågan syftade 

till att klargöra om användarna anser att de besitter den kunskap som krävs. Resultatet visar att 

majoriteten av användarna tyckte inlärningen var enkel men samtidigt påvisar svaren att 

inlärningsprocessen potentiellt kan förbättras.  
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4.3 RESULTAT UTIFRÅN KATEGORIERNA 

Behörighet 

Frågan om behörighet ställdes utifrån intresset av att veta hur det kommer sig att obehöriga har 

fått tillgång till information. Samtliga användare av systemet har behörighet som administreras av 

verksamhetschefen. Det innebär att det är verksamhetschefens ansvar att personal har tillgång till 

rätt information. Det finns möjlighet att få listor med vilka som har behörighet, men det finns 

exempelvis inga automatiska uppdateringar som tar bort personals behörighet som inte längre 

arbetar på avdelningen.  Varje användare tilldelas ett lösenord som de måste ändra första gången 

de loggar in, och sedan var tredje månad. Det lösenordet är varje användare ansvarig för att ingen 

obehörig får tillgång till.  

Externa system och tjänster 

TakeCare är ihopkopplat till ett 30-tal externa system och tjänster. I och med koppling till andra 

system kan det finnas risker vid överföring av information vilket ledde till frågan om externa 

system och tjänster. Det är kommunikationen mellan systemen som sammanhållen journalföring 

bygger på. Under intervjun på SLL IT framgick att det fanns önskemål om en utveckling som 

minskar risken för att misstag leder till öppning av irrelevant patientinformation.  

Patienten har möjlighet att spärra delar av sin journal så att ingen utanför den aktuella enheten 

får ta del av informationen. Information som finns tillgänglig att hämta från andra system måste 

vara relevant för situationen och man måste få samtycke från patienten för att få ta del av den.  

Säkerhet & tillit 

Säkerhetsfunktioner observerades och frågor angående säkerhet och tillit ställdes till alla 

respondenter. TakeCare tillgodoser de informationssäkerhetskrav som ställs, dvs. att funktioner 

för behörighet, signatur av dokument, spärrning av journaler och stöd för lagar och regler finns.  

TakeCare har automatiskt säkerhetskopiering av information. Informationen i akutliggaren 

säkerhetskopieras automatiskt en gång per minut. Det finns även läskopior av systemets 

produktionsserver som kan nås vid driftstopp. Informationen kan vara från några minuter till sex 

timmar gammal om ingen manuell uppdatering gjorts. Det är verksamhetschefens ansvar att 

säkerställa att vårdpersonalen vet vad som ska göras vid ett driftstopp.  

Allt som sker i TakeCare loggas och kan användas vid en säkerhetskontroll. Det är relevant ur en 

patientsäkerhetsaspekt då varje klick en användare gör sparas och kan kontrolleras i efterhand. 

Patienten kan få tillgång till information om vem som har läst ens journal.  

En annan viktig aspekt att kommentera är uppfattningen om att informationen i systemet går att 

lita på i samma mån som man litar på sina kollegor. Det finns alltså ett ansvar att kritiskt bedöma 

huruvida informationen är tillförlitlig.  
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Patientdata 

Det finns möjlighet att låsa sin journal i TakeCare så att ingen kommer åt den, oavsett behörighet. 

Det går även att spärra delar av den som inte kan visas utanför den avdelning som journalen är 

upprättad hos. Detta innebär att användare utan behörighet endast kan se utvalda dokument 

inom den sammanhållna journalen. Patienten måste ge sitt medgivande för att vårdgivaren ska få 

ta del av tidigare journalinformation.  

Som svar på medias rubriker har det i intervjun med SLL IT kommit fram att information som inte 

är relevant för vården inte visas direkt när en journal öppnas. Det måste göras aktiva val för att 

information om en patient utöver personuppgifter ska visas. TakeCare har inte ansvar för om en 

vårdgivare öppnar en journal som inte har med den aktuella vårdrelationen att göra.  

Gränssnitt  

Det finns möjlighet till olika översikter som ska underlätta för användaren att få en klar bild av 

patientens journal. Vid första anblick av systemet ansåg vi att det såg komplicerat ut med många 

olika flikar, knappar och fönster. Det är viktigt att veta hur informationen ska sorteras i ett så 

komplext informationssystem (2.1.2 Struktur och informationshantering). Eftersom samtliga 

användare anser att systemet underlättar deras arbete drar vi slutsatsen att informationen är 

sorterat på ett sätt som stödjer användarnas arbete. Samtidigt som gränssnittet hjälper 

personalen kan det ses som en säkerhetsrisk att i stort sätt vem som helst kan navigera 

gränssnittet i en dator som lämnats olåst.   

Användarna svarade i e-postintervjuerna att det fanns tillräckligt med funktioner men att de inte 

använder alla. Vid intervjun i samband med observationen framgick att det finns önskemål om att 

utveckla de befintliga funktionerna istället för att fortsätta att skapa nya. Det skulle underlätta 

hanteringen av systemet som skulle bli mindre komplext och mer lättarbetat, vilket minskar 

risker för felhantering.  
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5. DISKUSSION & SLUTSATS 

I det här kapitlet förs en diskussion kring undersökningens resultat som svar på syfte och 

frågeställningen. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka utvalda funktioner i journalsystemet TakeCare (2.2.2 

TakeCare) som utvecklats för att upprätthålla patient- och informationssäkerhet. Vi har i den här 

undersökningen utgått från Socialstyrelsens fyra framtagna informationssäkerhetskrav och 

undersökt om TakeCare tillfredsställer dem (2.1.1 Informationssäkerhet). Vi har under ett 

studiebesök på Stockholms läns landstings IT-avdelning (SLL IT) givits en presentation av 

relevanta funktioner och jämfört dem med informationssäkerhetskraven för att hitta var de 

påtalade problemen kan uppstå.  

Det som väckte vårt intresse för säkerhet var de problem som uppmärksammats i samband med 

att datoriserade journalsystem och sammanhållen journalföring införts i hälso- och sjukvård. 

Datainspektionen har rapporterat att IT-relaterade lex Maria-anmälningarna har ökat vilket 

skapat oro hos patienter. Innan datoriseringen fanns det inte någon möjlighet att kontrollera vilka 

som har tagit del av journaler. Varje öppning av ett arkivskåp dokumenterades inte på samma sätt 

som öppning av journaler i TakeCare. Är det en reell ökning av felhantering eller är det ett resultat 

av att mer dokumentation finns tillgänglig?  

Riskerna med sammanhållen journalföring uppkommer i och med att fler har behörighet och att 

patientinformation blivit mer lättillgänglig. Artiklar och rapporter om problemen speglar en 

rädsla för att alla dokument om patienten finns tillgängligt för den intresserade genom att bara 

öppna journalen.  Vi anser att det inte är fallet, utan vårdgivare måste signera att de har fått 

patientens samtycke för att få ta del av information från andra vårdenheter (4.2.1.4 

Informationssäkerhetskrav 4). Patienter bör dock förstå att information som är ospärrad innebär 

inte att den är synlig.  I kapitel 1 nämnde vi inledningen att rubriken ”Sjuksköterska läste 

styvdotterns journal” (Obminska, 2012) som exempel på olovlig läsning. I det fallet har 

sjuksköterskan alltså tagit ett aktivt beslut och signerat att informationen var relevant för 

vårdsituationen, vilket i efterhand kontrollerats att den inte var. Vare sig information är spärrad 

eller ospärrad måste vårdgivaren ta aktiva beslut om information ska visas. TakeCare stödjer 

användaren genom att informera om lagar och regler men kan inte vägleda användaren i aktiva 

beslut vid en aktuell vårdrelation.   

Alla samtycken, oavsett om det gäller spärrad eller ospärrad data, signeras och loggas så att man i 

efterhand kan ta ställning till om en vårdrelation och samtycke verkligen funnits. Vi tror att 

vetskapen om loggning kan påverka användningen då användaren antagligen är försiktigare i sina 

val när de vet att eventuella felsteg dokumenteras. Övertrampen kanske till och med har minskat 

sedan pappersjournalens tid, i och med att loggningen finns. Risken för övertramp och 

felhantering är större om användaren inte är säker på hur systemet ska användas. Om användaren 

känner sig osäker och gissar sig fram till hur han eller hon ska utföra en viss uppgift, är det en 

patientsäkerhetsrisk. Vid allvarlig felhantering kan användaren anmälas för till exempel 
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dataintrång. TakeCare har utformats för att stödja och hjälpa användaren att följa de lagar och 

regler som finns (4.2.1.3 Informationssäkerhetskrav 3). Gränssnittet har även fått kritik av 

Datainspektionen för att det anses vara för enkelt att förstå av en person som till exempel 

passerar en olåst dator. Vi anser att om rutinerna kring att låsa en dator fungerar som de ska 

behöver inte gränssnittet förändras. Det skulle vara problematiskt att skapa ett användarvänligt 

gränssnitt för samtlig vårdpersonal samtidigt som det ska uppfattas som oförståeligt för den 

obehörige.  

Utifrån resultatet kan vi dra paralleller till en bil. En bil har de tekniska funktioner som behövs för 

att ta dig från punkt A till punkt B och ett journalsystem har funktioner som ger dig möjlighet att 

genomföra en arbetsuppgift. För att bilen ska kunna köras krävs det en förare som kan hantera 

den på rätt sätt, likväl som det behövs en kunnig användare som kan köra journalsystemet. För att 

användaren ska bli en bra förare utan att behöva ta tid från vård av patienter till att lära sig ett 

krångligt system, anser vi att kommunikationen och förståelsen mellan användarna och 

utvecklarna bör förbättras. Vården måste anpassa sig till de förändringar som ett IT-system 

innebär för verksamheten. Det innebär också att utvecklarna måste förstå hur arbetet på en 

vårdverksamhet fungerar. Utvecklarna och användarna behöver en gemensam bild av vad som är 

relevant och möjligt för ett journalsystem (2.3 Kommunikation). Utvecklarna måste tänka på vilka 

de utvecklar för och att systemet ska fungera som ett stöd. Utifrån resultatet uppfattar vi det som 

att fokus har flyttats från vad användarna ska kunna göra till vad de inte ska kunna göra.  

Det är i dagsläget ett krav att användaren ska genomgå en utbildning i systemet men det finns 

igen kontroll över om det verkligen har genomförts. Likväl som det behövs ett körkort för att få 

köra bil menar vi att det kan vara lämpligt att personalen inom vården måste ha ett liknande intyg 

för att få använda TakeCare. För att få intyg anser vi att det kan behövas ett mindre kunskapstest 

som avslutning på utbildningen. Utbildningsprocessen kan med fördel vara längre för att 

förhindra att problem orsakade av felhantering uppstår.   

Det är en komplicerad uppgift att skapa ett system som uppfyller kraven för information- och 

patientsäkerhet och samtidigt är till stöd för personalens arbete. En respondent påpekade att det 

krävs ”många klick” för att komma åt information vilket vi också noterade under presentationen. 

Vi tror att det är ett medvetet val från utvecklarna för att på så sätt minska risken för att 

användaren råkar komma åt information. Det kan göra systemet säkrare samtidigt som det dock 

blir mer tidskrävande för användaren. Vårdverksamheten består av en mängd enheter som är 

utspridda geografiskt och uppdelat efter vårdinriktning (2.3.1 Sammanhållen journalföring). Det 

känns som en teknisk omöjlighet att utveckla ett så pass komplext system som är till stöd för varje 

enskild användares specifika informationsbehov. En utveckling efter en viss generalisering av vad 

en yrkesroll inom vården har för processer och rutiner borde underlätta för arbetet med att 

tillgodose gemensamma behov. 

Utifrån vårt möte på SLL IT har vi förstått att det inte gjordes någon kravspecifikation vid 

skapandet av TakeCare. Funktioner har skapats i takt med att vårdpersonalens behov formulerats 

och lagar kring patientdata har utvecklats. Det har medfört att systemet är komplext med 
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funktioner som skulle kunna förbättras. Precis som vår respondent påpekade så skapas nya 

funktioner istället för att man utvecklar de som redan finns (Bilaga 1 – Studiebesök). 

Samtidigt som vi ser många fördelar med att ha ett system som TakeCare betyder det inte att det 

är felfritt. Vi har valt att titta på vilka funktioner som finns för att ta hänsyn till information- och 

patientsäkerhet och utelämnat hur systemet är utvecklat. Det är svårt att ta ställning till enskilda 

fall och veta om de berodde på att användaren gjort fel eller om tekniken brustit. Vi har sett att 

funktionerna finns men det behöver inte betyda att de fungerar som de ska i praktiken och är 

anpassade efter vården. Användaren har inte ansvar för att systemet fungerar rent tekniskt men 

vi anser att de ska veta hur det ska hanteras. 

Vi valde att avgränsa oss till informationssäkerhet och kan därför inte dra slutsatser var samtliga 

problem uppstår med TakeCare. Vi har sett att det finns funktioner som tar hänsyn till 

informationssäkerhetskraven samt att användarna anser att de kan hantera systemet, men trots 

det kritiseras informationshanteringen inom sjukvården. Så var kan det uppstå problem med 

informationssäkerheten? Utifrån vår undersökning anser vi att problem uppstår när obehöriga tar 

del av information (4.2.1.2 Informationssäkerhetskrav 2). Det är till följd av att en användare 

öppnar en journal som inte är relevant för vård av sin patient. Utifrån det vi sett går det inte att 

öppna en journal av misstag, utan användaren måste aktivt ta beslutet och signera. I 

användningen av TakeCare anser vi att användaren har det största ansvaret för patienten, precis 

som att en förare av en bil har ansvar för sina medtrafikanter.  

Framtid 

Vi tror att en utbildning i hälsoinformatik kommer att förbättra framtidens utveckling av 

journalsystem. Det skulle forma ett nytt gemensamt språk och förbättra kommunikationen mellan 

användarna och utvecklarna. Vårdpersonal som studerar hälsoinformatik ska kunna formulera en 

kravspecifikation med utgångspunkt i hur vårdverksamheten ser ut, på ett sätt som förstås av 

utvecklare. De hälsoinformatikutbildade systemutvecklarna ska kunna få en tydligare bild av hur 

vårdverksamheten ser ut. Tillsammans ska de kunna avgöra hur ett journalsystem ska vara 

utvecklat och vad som är tekniskt möjligt. Samspelet och kommunikation mellan inblandade 

parter är en förutsättning för att ett projekt skall kunna genomföras. 
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BILAGA 1 – STUDIEBESÖK 

OBSERVATION OCH INTERVJU 

 

Kontext 

Datum 
8 Maj, kl 09:00  
 

Plats 
Stockholms läns landsting IT 
 

Deltagare 
Systemförvaltare verksamhetsnära 
tjänster SLL IT 
 

Program/programvarukategori 
TakeCare, journalsystem 
 

Tid 
120 minuter 
 

Form 
Kontrollerad demonstration från en 
testenhet, ostrukturerad intervju 

 

Översiktlig beskrivning av besöket 

Förlopp (120 minuter effektiv tid) 

 

 30minuter grundläggande information 

 Presentation av syftet med undersökningen 

 Företaget(SLL IT) och deltagarens arbetslivserarenhet  

 Grundläggande information om TakeCare 

 

 60minuter genomgång av journalsystemet TakeCare 

 Inloggning/utloggning 

 Externa system och tjänster 

 Låsa journal 

 Läskopia 

 Patientuppgifter 

 Sammanhållen journalföring 

 Akutliggaren – säkerhetskopiering 

 

 30minuter intervju och reflektioner 

 Utbildning 

 Framtid 

 Utveckling 
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Helheten  

 
 Tydlig struktur på mötet (introduktion, genomgång, intervju) 

 Avspänd stämning 

 Systemgenomgång av relevanta delar för vår undersökning 

 Bra diskussion kring övriga reflektioner och tankar 

 Deltagaren var förberedd med förhandsinformation  

 
Reflektioner 

 
 Syftet med besöket uppfylldes och frågor besvarades 

 Vid val av en mer strukturerad teknik hade vi kunnat utnyttjat tiden bättre och 

fokuserat mer på systemets faktiska funktioner  

 
 
 

Observationsschema 

 Insamlad data från genomgång av 
journalsystemet TakeCare 

 
Behörighet 
 

 Inloggning/utloggning 
 Låsning 
 HSA – id 
 Behörighetsprofiler 

 

 
Samtliga användare är tilldelade ett HSA-ID med 
tillkopplad behörighet vilket fungerar som en 
användar- och behörighetsprofil. Detta personliga 
id består av ett användarnamn och ett lösenord 
som används vid inloggning i TakeCare. 
Lösenordet ändras av användaren var tredje 
månad. Behörigheter styr användarnas tillgång till 
information. 
 
Det finns manuell och automatisk låsning av 
systemet som aktiveras då man lämnar datorn 
obevakad. Personliga inställningar sparas i 
samband med låsning. 
 

Externa system och tjänster 
 

 Delning av uppgifter 
 Redigering och lagring av 

information 

 
TakeCare kommunicerar med och är kopplat till 
ett flertal externa system och tjänster som medför 
att information kan läsas, lagras och uppdateras 
från fler olika håll. Det är inom detta område 
sammanhållen journalföring utvecklats.  
 
Två exempel är e–arkiv SLL och Orbit.  
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Säkerhetsrutiner 
 

 Läskopia 
 Automatisk 

säkerhetskopiering 
 Logghistorik 

 
 
 
 

 
Allt som sker i TakeCare loggas och kan användas 
vid en säkerhetskontroll.  
 
Vid driftstörningar är det en patientsäkerhetsrisk 
att inte få tillgång till akutliggaren(övervakar 
patienter på akutmottagningen) och därför finns 
det reservrutiner i form av säkerhetskopiering. 
Informationen i akutliggaren uppdateras 
automatiskt en gång per minut. Kopian är dock 
inte uppdateringsbar.  
 
Det finns även läskopior av systemets 
produktionsserver som kan nås vid driftstopp. 
Informationen kan dock vara från några minuter 
till sex timmar gammal om rutinerna inte fungerat 
som tänkt.  
 

Garanti kring patientjournaler 
 

 Låsa journal 
 Spärra journal 

 

 
TakeCare kan låsa journaler vilket innebär att 
ingen kan öppna journalen oavsett behörighet. 
Patientuppgifternas poster finns kvar i systemet 
men kan inte visas eller uppdateras. Denna 
funktion används ytterst sällan.  
 
Man kan även spärra delar av en patientjournal. 
Detta innebär att användare utan behörighet 
endast kan se utvalda dokument inom den 
sammanhållna journalen. Dessa symboliseras med 
ett hänglås.  
 

Gränssnitt 
 

 Vyer 
 Översikter 
 Listor 
 Ikoner 

 
TakeCare har ett avskalat gränssnitt med ett fåtal 
ikoner. Översikter används främst för att kunna 
överskåda de väsentligaste delarna från en journal 
i ett och samma fönster. Dessa översikter är 
designbara i tre nivåer:  
 

 Gemensamma översikter för 
systemet 

 Vårdenhetens uppsatta översikter 
 Användarens personliga översikter 

 
Informationen presenteras i listor med olika vyer.  
 

Sammanhållen journalföring 
 

 Gemensam plattform 
 En patientjournal 

 
Informationshanteringen och journalföringen ska 
vara organiserad så att den tillgodoser 
patientsäkerhet och uppfyller vårdgarantin.  



39 
 

 
Sammanhållen journalföring betyder att det som 
skrivs i en patientjournal eller i journalsystemet 
finns tillgängligt för andra vårdenheter vilket 
medför att vårdtagaren och vårdgivaren kan få en 
samlad bild av patientens medicinska historik.   
 

 

Temafrågor med framdiskuterade svar 

Datum: 8 maj 2012 kl. 10:30 Plats: Stockholms länss landsting IT 

Respondent: Systemförvaltare för verksamhetsnära tjänster på SLL IT 

1. Finns det några speciella funktioner i systemet som du vill kommentera när det 

kommer till säkerhetsrutiner och funktioner? 

Svar: Loggning finns över exakt vad någon gör i systemet, steg för steg och hur länge man 

läser mellan varje klick. Vilka klick, vad har de läst osv. Systemet Sala är en automatisk 

loggning som slumpar ut ett antal anställda per klinik och kollar med ett antal patienter om 

någon direkt koppling (vårdkontakt) egentligen har funnits mellan dem. Obehörigt intrång 

kan leda till polisanmälan.  

 

2. Hur pass inblandade är användarna i utvecklingen av TakeCare?  

Svar: Det finns en del läkare som har varit och är med i utvecklingen av TakeCare, men 

kanske inte i den utsträckningen som de önskar.  

TakeCare grundades på Huddinge sjukhus som ett stöd för hanteringen av labbsvar. Två av 

grundarna av TakeCare arbetar fortfarande med utvecklingen av systemet, varav den ena 

är sjuksköterska i grunden. Ett flertal av de som är anställda på TakeCare har 

vårdbakgrund och jobbar som projektledare. Användarna är på ett vis inblandande 

eftersom många av de som än i dag är med i utvecklingen har vårdbakgrund. Karolinska 

kan även framföra önskemål om vissa funktioner som tillgodoses i största möjliga mån av 

SLL. Ofta uppstår problem där användare från olika enheter har egna tolkningar av hur 

vissa delar av systemet ska se ut och stödja deras arbete. De svårigheterna hade kunnat 

undvikas om användarna kan anpassa sitt arbete efter befintliga standarder.   

 

3. Vad skulle du anse vara en säkerhetsrisk i samband med användningen av systemet? 

Svar: Det mänskliga felandet är en säkerhetsrisk. Det är lätt att råka lämna en dator som är 

inloggad på systemet obevakade när något annat plötsligt dyker upp. Det finns en funktion 

med automatisk låsning och ett kortkommando för det, men det kommer användaren inte 

alltid ihåg att den ska göra. Systemet har inget komplicerat gränssnitt som gör det enkelt 

även för obehöriga att komma över information. Socialstyrelsen har påpekat det som en 

säkerhetsrisk vid en inspektion vid Södersjukhuset.  
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4. Kan man förlita sig helt på informationen som systemet innehåller? 

Svar: Informationen som finns i systemet är producerat av användare vilket gör att det 

finns en viss risk för felaktig information. Det går att lita på informationen i samma mån 

som man litar på sina kollegors kompetens.    

 

5. Har du använt andra journalsystem, finns det några skillnader vad gäller 

säkerheten? 

Svar: När TakeCare startas kontrolleras det om det finns nya uppdateringar eller en ny 

version. Andra system och tidigare system behöver tas ur drift under en tid för att 

uppdateras men TakeCare behöver man bara starta om. Ur ett säkerhetsperspektiv är 

utöver det inga större skillnader på TakeCare och exempelvis systemet Medior. Det som 

skiljer dem åt är snarare sättet man använder systemen på.    

 

6. Hur tycker du konceptet med sammanhållen journalföring fungerar?  

Svar: Sammanhållen journalföring innebär att man kan få tillgång till information från 

andra vårdgivare, om man behöver. Det som skrivs i journalsystemet kan finnas tillgängligt 

för andra vårdenheter, så som tidigare reaktioner mot vissa substanser i mediciner i form 

av en varning i systemet.  

 

Det behövs nya funktioner i TakeCare för att Karolinska har ställt nya krav på hur en 

sammanhållen journal ska hanteras. Det kommer till exempel krävas fler klick för att 

komma åt information än tidigare så att det inte sker av misstag. Den information som 

finns tillgänglig att hämta från andra system måste vara relevant för situationen och man 

måste få samtycke från patienten för att få ta del av den. Tyvärr har det utspelats i media 

att man exponeras för all information direkt, men det är inte med sanningen 

överrensstämmande. Man måste göra aktiva val i journalen för att ta del av informationen. 

 

Man har möjlighet att spärra delar av sin journal så att ingen utanför den aktuella enheten 

får ta del av informationen utan ens aktiv medgivande. Patienter har rättigheten att få reda 

på att man kan spärra viss information, vilket vårdgivaren har skyldighet att informera om. 

Det är inget som systemet har ansvar för, utan enheten själv. 

 

7. Vem har främsta ansvaret för patienternas säkerhet och ska ta konsekvenserna när 

det inte fungerar som det är tänkt? 

Svar: Det är vårdverksamheten som har ansvaret både gällande användning och när det 

gäller att vidta åtgärder vid driftstopp. En patients läkemedelsordinationer sparas i en 

läskopia var sjätte timme för alla patienter och varje timme för patienter som är inskrivna 

på avdelningen. De kan tas fram vid ett eventuellt driftstopp och vårdavdelningen har 

ansvar för att kontrollera att säkerhetskopieringen fungerar. SLL IT har tillgång till 

Karolinskas status gällande säkerhetskopiering och rapporterar till dem varje vecka.    

 

Leverantören av TakeCare har ansvaret för att alla funktioner i systemet fungerar som det 

är tänkt. De har även ansvar för att tester körs innan man levererar systemet.  
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8. Vad är fördelarna med att TakeCare är sammankopplat med externa system och 

tjänster?  

Svar: TakeCare kommunicerar med många olika system. E-arkiv är ett system som dels har 

gammal information och inskannade pappersjournaler för arkivering. Rent teoretiskt 

kommer även all information från TakeCare i framtiden finnas i systemet. Fördelarna är att 

man kan få en samlad bild av en patients medicinska historia för att kunna ge optimal vård. 

 

9. Skulle du vilja ändra på något i TakeCare? 

Svar: Det skulle vara till fördel för användarna om systemet var processtyrt. I dagsläget 

tillkommer fler funktioner som lösningar på problem istället för att förädla de som redan 

finns. En del problem skulle istället kunna lösas av att man kopplar ihop de funktioner som 

finns till processer. Den höga utvecklingstakten som leverantören har leder till många 

onödiga buggar som kunde undvikts genom att testköra funktionerna.   

 

10. TakeCare Intelligence, finns det andra sätt inifrån TakeCare att söka i information 

utöver SQL? 

Svar: Textsträngar gör systemet snabbt och det byggs på en relationsdatabas som 

kommunicerar med TakeCare via SQL. Verksamheten kommer med förfrågningar gällande 

specifik statisk till SLL IT. Karolinska har tillgång till ett webbgränssnitt med 

standardstatistik.  

 

11. Hur tror du utvecklingen av journalsystemen kommer att se ut framöver? 

Svar: Efter årsskiftet kommer en av leverantörerna att ta över ett förvaltningsavtal för att 

kunna assistera de privata aktörerna vilket innebär att man måste ha en bred kompetens, 

både inom vårdverksamheten och inom systemutveckling. Hade jag varit yngre hade jag 

satsat på en sådan utbildning (ang. ny kombinerad utbildning med hälsoinformatik) för att 

kombinera min vårdbakgrund med teknisk kunskap. Jag känner att jag brister mycket på 

den tekniska aspekten samtidigt som jag har väldigt lätt att kommunicera med vården i och 

med att jag talar deras språk och kan lättare sätta mig in i deras behov. Hälsoinformatik är 

framtiden, att kunna stå på båda benen. Teknisk kunniga personer pratar inte samma 

språk som de inom vården. Man måste tänka på vilka det faktiskt är man arbetar 

tillsammans med och för. 

 

12.  Hur går utbildningen av användarna till?  

Svar: Vid en införande av systemet så utbildar man en lokal införingsgrupp som har ett 

utbildningsansvar gentemot de som arbetar på avdelningen. Det är upp till varje 

verksamhetschefen att se till uppföljningen av utbildningen och nya uppdateringar. Det 

krävs en aktiv bevakning av nya releaser. Det är viktigt att man har en utbildning för att 

använda systemet då det är ett komplex system med känslig information.  Det underlättar 

även vårdpersonalens arbete om de vet hur systemet kan hjälpa dem och fungera som ett 

stöd för deras arbete. 
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BILAGA 2 - E-POSTINTERVJUER 

ANVÄNDARE 1 

Yrkestitel: Utvecklingssjuksköterska 

Avdelning: Infektionskliniken Solna 

 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: Det är ett enkelt journalhanteringssystem. Har inget annat system att jämföra med men 

känner ändå att övergången från pappersjournal till datajournal var enkelt och jag känner mig 

hemma i systemet. 

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Jag läser patientjournaler, både i min kliniska tjänstgöring på avdelningar (läser in mig både 

i text och provsvar) och i min administrativa tjänst där jag journalgranskar. Jag skriver 

omvårdnadsjournaler för in mätresultat osv. Jag delar läkemedel efter läkemedelsjournalen i 

TakeCare.  

 

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Ja jämfört med tidigare när man fick springa och leta efter journaler så är det enklare att gå 

till en dator och plocka fram journalen i TakeCare. Allt finns samlat på ett ställe. Flera kan gå in 

samtidigt i journalen. 

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Det är så länge sedan men jag har för mig att det inte var några problem dels för att jag inte 

är rädd för datorer, har arbetat länge med datorer som redskap. Den var i princip 

självinstruerande. När jag ser hur mina yngre och nyare kollegor använder TakeCare ser jag inte 

att de heller har några problem med att lära sig. 

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Jag har behörig att nå sådant som jag behöver veta för att vårda patienten. 

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja  

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Ja - idag finns det backup vid olika typer av haveri 

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Ja, de system som är kopplade till TakeCare som kräver speciellt lösenord borde kunna vara 

kopplade på ett sådant sätt så jag inte behöver ange ett lösenord för att komma åt Webb Care 

(kommunen) eller Orbit (anestesijournalen) det skulle kunna vara kopplat till samma lösenord 

och därför också lättare att komma åt uppgifter i dessa system om det skulle behövas.  
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ANVÄNDARE 2 

Yrkestitel: Akutsköterska 

Avdelning: Akutkliniken, Solna 

 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: Det är ett otroligt omfattande system med många funktioner. Jag tycker det är smidigt och 

betydligt bättre än tidigare pappershantering.  

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Jag läser journaler och för in provresultat. Jag läser in mig i patienters ordinationer och 

använder även bokningsöversikten för att se om någon undersökning är inbokad.  

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Ja absolut, jag slipper springa till ett arkiv och leta upp journaler. Jag springer runt 

tillräckligt och därför är det bra med att ha allt samlat. Vi kan även vara flera som uppdaterar 

samma patientjournal.  

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Jag upplevde systemet som komplex i början men efter några dagar hade jag inga problem. 

Det gällde att inte vara rädd för att testa sig fram. Jag tyckte det var en tidskrävande 

inlärningsprocess och jag lär mig fortfarande nya saker allt efter som.  

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Ja jag har behörighet till den information som jag behöver för att kunna genomföra mitt 

arbete. Jag har även viss tillgång till uppgifter och tjänster som jag skulle klara mig utan.  

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja det gör jag.  

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Ja jag har inte varit med om någon situation där säkerheten brustit. Jag vet att det finns 

automatiska backuper som gör det möjligt att få kopior av journaler vid driftstopp.  

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Jag använder långt ifrån alla funktioner och därför skulle jag klara mig utan några men jag 

tycker samtidigt inte att man bör plocka bort några. 
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ANVÄNDARE 3 

Yrkestitel: Kliniksekreterare 

Avdelning: Geriatriken 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: Ett jättebra journalsystem som innehåller massor med funktioner, jag tycker det är 

lättförståeligt.  

2. Vad använder du det till?  

Svar: Journalföring samt som som systemadministratör så "bygger" jag i det.  

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Ja, det är mitt arbetsredskap. 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Jag fick några timmars utbildning som systemadministratör. Var nog lite för kort tid, men 

har läst på varefter. Många nya funktioner har dessutom tillkommit sedan 2005 då jag var ny 

användare.  

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Ja. 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja. 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Ja. 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Just nu kommer jag inte på att jag saknar något. 
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ANVÄNDARE 4 

Yrkestitel: Sjuksköterska 

Avdelning: Centrala intensivvårdsavdelningen, Solna 

 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: Mitt allmänna intryck om TakeCare är positivt men jag ser det som ett avancerat och 

komplex system som ibland kan vara svårt att hantera. Det är många funktioner som jag inte 

exempelvis inte använder.  

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Jag använder främst systemet till att söka efter patienter och granska deras journaler. Jag för 

in provsvar och läser olika typer av ordinationer.  

 

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Hade jag inte haft TakeCare skulle mina rutinmässiga uppgifter ta betydligt längre tid. 

Systemet underlättar på flera olika sätt men främst att vi kan få en snabb bild över patients hela 

vårdprocess i och med sammanhållen journalföring.  

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Utbildningen var kort men intensiv.  

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Ja 

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja, lika väl som jag för in mätresultat från min enhet är det annan vårdpersonal som 

uppdaterar från annat håll. Uppgifterna kommer från olika källor men från personal med 

kompetens.  

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Ja man använder ett personligt id och lösenord för att logga in.  

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Nej 
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ANVÄNDARE 5 

Yrkestitel: Vårdpersonal 

Avdelning: Ej angivits 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: Inte så bra 

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Dokumentera 

 

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Ja för man måste ju dokumentera  

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Man lärde sig snabbt. Dock ovant att skriva ett nytt status varje dag, blev så mkt text. Svårt 

att få det överskådligt. 

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Ja 

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja, dock ej läkemedelsmodulen 

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: NEJ 

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Borde finnas bättre system är att alltid skriva ett status varje pass. Läkemedelsmodulen är 

mkt osäker 
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ANVÄNDARE 6 

Yrkestitel: Sjuksköterska 

Avdelning: Akutkliniken, Solna 

 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: TakeCare är ett flexibelt journalsystem som hjälper vårdpersonal och samtidigt sätter 

patienten i centrum.  

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Jag läser patientjournaler och utför diverse administrativa arbetsuppgifter 

 

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Ja. All information jag behöver i min tjänstgöring är samlad och organiserad.  

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Enkel. Jag hade god datorvana sedan tidigare och hade inga problem med att orientera mig i 

systemet. Det är ett relativt enkelt system med tydligt gränssnitt.   

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Jag har nog behörighet till mer information än vad som krävs för mitt arbete.  

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja i kombination med eget sunt förnuft.  

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Det finns rutiner för driftstopp och det sker dagliga säkerhetskopieringar. Samtlig personal 

har inloggningsuppgifter och all aktivitet i systemet sparas.  

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Nej 
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ANVÄNDARE 7 

Yrkestitel: Sjuksköterska 

Avdelning: R13, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: TC är användarvänligt med relativt heltäckande funktioner. 

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Jag använder TC bl.a. i första hand till att föra omvårdnadsjournal, läsa "in mig" på 

patienterna samt förbereda provtagningsremisser. Ibland länkar jag in mig på Sectra bildservice 

för att lära mig mer om sjukdomar och hur de ser ut på röntgen. 

 

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Jag har arbetat i många år och vet jämförelsen med att skriva pappersjournal. Skillnaden är 

stor i postitiv bemärkelse. Man kan nu stava och skriva fel utan att kladda med kulspetspenna. Det 

går även att snabbt ta reda på blodtryck, puls o likn. utan att bläddra i en pärm eller kardex. Allt 

finns samlat på ett och samma ställe. 

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Inlärningsperioden gick smärtfritt utan större problem. Alltid var det någon som kunde 

mera och var villiga att visa. 

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Ja, jag tycker att jag får tillgång till rätt information. 

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Jag litar på informationen med omdömet att den som journalfört har skrivit rätt. 

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Jag tror att systemet är relativt säkert. Har svårt att bedöma detta. 

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Jag saknar att vätskebalansen räknas ut automatiskt. I vårt gamla system (BMS) räckte det 

med att vi förde in vätska (dropp, dryck osv) och urin, blodförluster o. dyl så räknades balansen 

ut. Nu är det risk för felräkning speciellt när man som nattssk ska sitta och räkna ner 4-10 listor kl 

5 på morgonen samtidigt som man hela tiden blir "störd". 

Saknar också vissa funktioner i Aktivitetsplanens (SVP) åtgärder. a) När man väljer bort vissa 

åtgärder ligger de kvar som "utförd". b) Om man "ångrar" sig och vill använda en åtgärd man 

tidigare har valt bort kan man inte "fånga" den åtgärden utan måste göra en helt ny manuellt. 

Någon överflödig funktion kan jag inte komma på. 
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ANVÄNDARE 8 

Yrkestitel: Sjuksköterska 

Avdelning: A22a 

1. Vad är ditt allmänna intryck om TakeCare? 

Svar: Svårt att få en övergripande blick över journalsystemet. Mycket "klickande" för att komma åt 

saker. 

 

2. Vad använder du det till?  

Svar: Dokumentation av patienter på vårdavdelning. 

 

3. Underlättar det ditt arbete? På vilket sätt?  

Svar: Datajournal absolut! Mycket av informationen ät på samma ställe. 

 

4. Hur upplevde du inlärningsperioden som ny användare?  

Svar: Inte svårt. Har aldrig fått en genomgång i TC endast av personen som skolande in mej. Läret 

mej själv genom att klicka mej fram. 

 

5. Anser du att du har behörighet till rätt information?  

Svar: Ja. Den jag behöver för att klara av att vårda mina patienter.   

 

6. Litar du på informationen som systemet innehåller?  

Svar: Ja. 

 

7. Upplever du att systemet är säkert?  

Svar: Ja och nej. 

 

8. Är det någon funktion du saknar i systemet eller som du tycker är överflödig?  

Svar: Övergripande över journaltexten. Allt ligger ihopklumpat. För att solla måste man klicka 

mycket! 

 


