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kommunsamordnare som deltagit i studien. Till sist vill vi också tacka våra handledare från 

Södertörns Högskola för deras handledning.  

 

 

Izla Öz  och Kicki Dimitriadou  

Stockholm, juni 2012  

 



 

 

 

Sammanfattning 

Det ökande behovet av nationella IT-stöd inom hälso- och sjukvård har lett till att en nationell 

IT-strategi för vård och omsorg har utarbetats och att flera projekt inom ramen för denna strategi 

har startats. Ett av dessa projekt är utvecklingen och det nationella införandet av det nya 

ordinationsverktyget Pascal vilket innefattar samtliga landsting och kommuner. 

Förutsättningarna för projektet och dess storlek medför att ledningen måste finna tillämpbara 

strategier för att hantera dess komplexa förhållanden. Det har konstaterats att ett stort antal 

projektmisslyckanden kan bero på att komplexa projekt leds genom icke tillämpbara strategier. 

Ledning av komplexa projekt försvåras av det faktum att linjära strategier inte är tillämpbara, 

strategierna bör istället situationsanpassas och väljas efter de olika problemen som måste 

bemötas under projektets gång.  

 

Denna fallstudie ämnar identifiera vilka komplexiteter projektet uppvisar samt hur de kan 

hanteras utifrån projektets förutsättningar. Fallstudien gjordes genom en kvalitativ metodansats 

där elva intervjuer utfördes med personer från projektledningen, en kommunikatör samt 

ansvariga för landsting och kommuner. Slutsatserna var bland annat att stöd, transparens, god 

dialog, kunskapsutbyte och anpassningsbarhet var centrala faktorer för projektets framgång. 
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Abstract 

The increasing need for national IT support in health care has led to the development of a 

national IT strategy for health care services and the initiation of several IT projects in health 

care. One of these projects is the development and national introduction of the new prescription 

tool Pascal which includes all counties and municipalities. The projects initial conditions and its 

size entail that the management must find suitable strategies to cope with its complexity. It has 

been found that a large number of project failures can be caused by the fact that complex projects 

sometimes are led by unsuitable strategies. Managing complex projects can be complicated due 

to the fact that linear approaches are not suitable. The strategy selection should be situation 

dependent and determined by the problems at hand. 

 

This case study intends to identify how a complex project for the introduction of an innovation in 

the Swedish health care can be managed to deal with its complexity. The case study 

was executed by a qualitative method in which 11 interviews were conducted with members of 

the project management, a communicator, and people responsible for the implementation in 

municipalities and counties. The conclusions were that support, transparency, good dialogue, the 

exchange of knowledge and adaptability were the key elements to project success. 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till problemet vilken följs av en problemdiskussion. 

Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Den ökade privatiseringen som sker i vårt samhälle är ett faktum. Allt fler statligt ägda tjänster 

upphandlas av privata aktörer och på senare år har en tydlig ökning av privatisering inom vård- 

och omsorgssektorn skett. (Christofersson et al, under utgivning) På senare år har även politiska 

reformer genomförts som ökar denna omvandlingstakt, ett exempel är lagen om valfrihetssystem 

(SFS 2008:962). Genom införandet av kundvalsmodeller i primärvård
1
 och övrig öppen vård

2
 

överlåts valet av vårdutförare allt oftare på patienten. Det blir även vanligare att sjukhusvård 

upphandlas av privata företag i enlighet med lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1 091). 

Det innebär i praktiken att vården allt oftare utförs av privata vårdgivare. Därför kommer 

primärvården och övrig öppen vård om några år troligtvis utföras av privata vårdgivare till 

dominerande del. Problemen som uppstår på grund av detta är att information om patienter, som 

tidigare endast funnits lagrad lokalt hos en vårdgivare, måste göras tillgänglig även för andra så 

att patientens fria val av vårdutförare ska underlättas. Det är en av orsakerna till det ökade 

behovet av IT-stöd och nationell samverkan på IT-området inom vård och omsorg. (McKinsey & 

Company, 2011)  

 

År 2005 enades Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att etablera ett nära samarbete 

kring IT-utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn. Det hade konstaterats att IT-

användningen varierade kraftigt inom vården och att många av de olika IT-stöd som användes 

inte kunde kommunicera med varandra. I mars 2005 tillsatte därför Socialdepartementet en 

nationell ledningsgrupp som skulle utarbeta och enas om grundläggande principer för nationell 

samverkan på IT-området. Dessa skulle ligga till stöd för fortsatt utveckling och förnyelse av 

                                                 

1
 Den del i hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller 

annan särskild kompetens. (Nationalencyklopedin, 2012) 

2
 Sjukvårdsadministrativ term som främst avser sådan vård som ges vid besök på en mottagning. 

(Nationalencyklopedin, 2012) 
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vård och omsorg. Gruppen bestod av representanter för Socialdepartementet, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och dåvarande 

Carelink som idag är en del av Inera AB:s organisation. (Socialstyrelsen, 2006)  

 

Arbetet resulterade i en nationell IT-strategi för vård och omsorg som skulle fungera som ett stöd 

för det lokala och regionala arbetet och lägga grunden till en fördjupad samverkan på nationell 

nivå. Denna skulle godkännas och tillämpas av staten, landstingen, kommunerna samt övriga 

vårdgivare och intressenter inom vård- och omsorgssektorn. I samband med godkännandet år 

2006 beskrevs för första gången hur IT skulle användas för att stödja medborgarnas delaktighet i 

vården och för att utveckla vårdverksamheten. Det skulle ske genom att patientinformationen 

görs tillgänglig i hela det svenska sjukvårdssystemet. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007) 

 

Sedan IT-strategin godkändes har en rad olika projekt startats och man har utvecklat ett flertal 

infrastruktur-, invånar- och vårdtjänster. En av de nya vårdtjänsterna som är under utveckling är 

ordinationsverktyget Pascal. Detta är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel som 

kommer att finnas tillgängligt för alla landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare. 

Grunden till Pascalprojektet var omregleringen av apoteksmarknaden som skedde år 2009 och 

öppnade marknaden för alla apoteksaktörer. Undantaget blev hanteringen av dosrecepten inom 

öppenvården som fortfarande fanns i lokala register som Apoteket AB ansvarade för. Detta 

problem ledde till att landstingen åtog sig uppdraget att tillhandahålla ett nationellt verktyg som 

skulle ersätta Apoteket AB:s eDos-webbapplikation, som i dagsläget förser ca 185 000 svenska 

patienter med dosdispenserade läkemedel. Inera AB fick uppdraget av Center för eHälsa i 

samverkan, CeHis, att i samarbete med Apoteket AB och Apotekens Service AB utveckla och 

införa det nya ordinationsverktyget som därmed blir det slutgiltiga steget av apoteksmarknadens 

omreglering. (Inera, 2012) 

 

Bytet av Apoteket AB:s eDos-tjänst till Pascal ordinationsverktyg är det första steget i 

övergången till en gemensam läkemedelslista och beräknas vara slutfört i juni 2012. 

Sjukvårdspersonalen som berörs av övergången är de 50 000 personer som idag använder eDos.  

I ett senare skede kommer alla typer av ordinationer kunna hanteras via Pascal och verktyget 

kommer då kunna fungera som en ingång till en nationell ordinationsdatabas, NOD och ska 
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finnas tillgänglig för 380 000 användare. Målet är att öka kvalitet och säkerhet på 

läkemedelsordinationer genom att historisk information om patientens läkemedel finns 

tillgänglig för vårdgivaren. (Inera, 2012) 

 

Tidigare fall inom sjukvården som kan liknas vid Pascalprojektet var införandet av elektroniska 

journalsystem. Införandet av e-journaler skedde då vid olika tillfällen och i varje landsting för 

sig. Det fanns också ett antal olika journalsystem att välja bland, dock bestämdes att samma 

system skulle användas inom varje landsting. Målet ”en patient – en journal” skulle bland annat 

öka patienssäkerheten genom att vårdgivare får åtkomst till samma information om patientens 

sjukdomshistoria och läkemedel. (Sjöviker, 2009) En stor skillnad från införandearbetet i 

journalsystemen är att Pascalprojektet denna gång sker på nationell nivå och att införandet sker 

samtidigt i hela landet.  

1.1.1 Inera AB 

Inera AB ägs av Sveriges landsting och regioner och driver olika projekt och tjänster inom ramen 

för Nationell eHälsa (Inera, 2012) Enligt bolagets verksamhetsbeskrivning ska Inera ”… 

underlätta kommunikationen mellan hälso- och sjukvården och allmänheten samt bedriva 

därmed förenlig verksamhet (Orbis, 2012). Inera utvecklar och förvaltar nationella lösningar för 

vård och omsorg på uppdrag av CeHis på SKL och driver för närvarande ungefär 50 tjänster och 

projekt. (Förvaltningsberättelse Inera, 2012) Företagets ledning består av en styrelse med 

representanter från landsting, regioner och kommuner samt ett politiskt tillsatt 

förtroendemannaråd som är rådgivande organ till Ineras ledning och valberedning till styrelsen. 

Den externa VD:n ansvarar för bolagets verksamhet med stöd av en ledningsgrupp. VD:n är även 

ordinarie ledamot i styrelsen för bolaget Medicarrier som distribuerar sjukvårdsartiklar till 

verksamheter inom Stockholms läns landsting, främst inom sjukvården. Ineras uppdrag utförs på 

beställning av statliga organ och i bolagets senaste förvaltningsberättelse framgår att inga 

vinstutdelningar skett från och med år 2007 till och med år 2011. Styrelsen består av åtta 

ledamöter varav tre är ordinarie ledamöter i privata bolag inom hälso- och sjukvården vilka bland 

annat är Danderyds Sjukhus AB och Ågrenska AB. En styrelsemedlem är även ordinarie ledamot 

i Örebro läns landstings förvaltning AB och Örebro läns flygplats AB. (Orbis, 2012) 
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Verksamheten består av de tre olika programområdena Invånartjänster, Vårdtjänster och 

Infrastrukturtjänster där varje programområde leds av en programansvarig. Inom respektive 

programområde drivs verksamheten av olika projektledare och tjänsteansvariga underställda den 

programansvarige (Inera, 2012). Ineras styrelse har därmed inte direkt inflytande över de beslut 

som fattas inom respektive projekt angående utförandet.     

1.1.2 SKL och CeHis 

Center för eHälsa i Samverkan, CeHis, skapades av landsting och regioner för samarbete kring 

utveckling av eHälsotjänster och styrs av ett avtal mellan samtliga lantsting/regioner och den 

politiskt styrda intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL har åtagit 

sig att ge rum åt CeHis kansli, bistå med visst stöd och säkerställa en koppling till SKL:s ledning 

på tjänstemannanivå såväl som på politisk nivå. CeHis styrs därutöver av verksamhetsplaner som 

beskriver mål och nivån på ekonomiska resurser. Efterson CeHis helt finansieras av landsting 

och regioner ingår inte CeHis i SKL:s kansliorganisation. Arbetsformen bygger på att CeHis 

fungerar som huvudmännens samordnande redskap för beställning och uppföljning av projekt 

och förvaltningsobjekt. Kontrakt tecknas med aktuell utförare vilket vanligtvis är Inera AB. När 

det gäller upphandling av nationella tjänster kan SKL inte teckna gemensamma avtal för 

landstingen med leverantörer, därför sker det per respektive landsting. (McKinsey & Company, 

2011) 

1.1.3 Landsting och kommuner 

Det övergripande ansvaret för vård- och omsorgsverksamheterna ligger hos staten, där ansvaret 

utövas genom regeringens målformulering och lagstiftning för verksamheten. I Sverige råder 

dock enligt kommunallagen (SFS 1991:900) kommunalt självstyre. Kommuner och landsting får 

därför själva ha hand om de angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning 

till kommunens eller landstingets område. Det svenska vårdsystemet är därmed decentraliserat 

med 21 landsting/regioner och 290 kommuner som huvudmän för verksamheten. De ansvarar för 

att erbjuda vård och omsorg vilket inkluderar utveckling, kvalitetssäkring och finansiering av 

verksamheten. Landstingens uppgifter, roller och relationer till andra aktörer i vård och omsorg 

har påverkats på flera sätt genom de förändringar som skett inom vård- och omsorgssektorn 

vilket även påverkar landstingens ansvar för IT-användningen. Tidigare var ägandet och 
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styrningen av de egna vårdresurserna det som tillägnades störst intresse i landstingen. När man 

ska beskriva landstingens roller har de kunnat delas upp i de fyra rollerna som ägare, finansiär, 

beställare och producent med uppdrag som kan delas upp i fyra uppgifter:   

 

 Att planera, besluta om och följa upp den vård som bedöms behövas och ska 

tillhandahållas. 

 Att finansiera den vård som är beslutad eller följer av lag eller av andra behörigen 

beslutade åtaganden. 

 Att besluta om formerna för vårdens utförande, det vill säga i egen regi på entreprenad 

eller via kundvalsmodeller. 

 Att äga och styra de egna vårdresurserna    

 

Utvecklingen har medfört att tyngdpunkten numera istället ligger helt på uppgiften att bedöma 

behoven av vård och att se till att behoven kan tillgodoses och finansieras. Det förändrar på så 

sätt även landstingens uppgifter på IT-området där de främst ska se till att invånarna och 

patienterna har den information om vården och vårdutbudet som de behöver för att få vård och 

kunna vara delaktig i denna. De ska se till att alla vårdutförare har IT-system som kan 

kommunicera med varandra i säkra former när patienter har fått eller får vård av flera utförare 

samt att remisshantering kan ske mellan utförare i olika landsting och mellan utförare i landsting 

och privata utförare. Det är även viktigt att de ser till att alla utförare lämnar den information till 

landstinget som behövs för dess styrning och uppföljning och att de levererar föreskriven 

information till nationella och regionala hälsodata-, kvalitets- och andra register. Landstingens 

huvudsakliga uppgift blir därmed att se till att informationshanteringen och 

informationstjänsterna till invånarna i all offentligt finansierad vård baseras på den nationella 

informations- och infrastruktur som utvecklats på grundval av den nationella IT-strategin för 

vård och omsorg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

1.1.4 Apotekens Service AB 

Enligt bolagets verksamhetsbeskrivning ska föremålet för bolagets verksamhet vara att ”… 

hantera databaser, register, IT-system och annan infrastruktur sammanhörande med 

apoteksverksamhet, samt att utföra andra uppgifter som ålagts bolaget enligt lag, förordning 
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eller genom avtal med staten, samt därmed bedriva förenlig verksamhet. Syftet ska inte vara att 

generera vinst åt aktieägaren.” (Orbis, 2012) 

1.1.5 Apoteket AB 

Apoteket AB ägs av svenska staten. Genom en överrenskommelse med regeringen hade de fram 

till år 2009 ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige där de sålde läkemedel 

direkt till patienter/kunder i öppen- och sjukvården, samt till sjukhus i slutenvården. 

Omregleringen av apoteksmarknaden ledde till att många apotek runt om i landet avyttrades till 

det privata näringslivet. Sedan omregleringen har bolagets omsättning och antal anställda 

halverats. (Orbis, 2012) 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Ammenwerth et al. (2006) misslyckas upp till 60 – 70 procent av alla IT-projekt vilket 

leder till enorma ekonomiska förluster samt minskat förtroende från användare och 

beslutsfattare. De dominerande antagandena om projektledning, så som den utövas och lärs ut 

idag baseras i många fall fortfarande på äldre linjära strategier som bäst lämpar sig i enklare 

projekt där utfall kan förutsägas tidigt i projektet (Remington & Pollack, 2007). Remington & 

Pollack (2007) menar att det höga antalet projektmisslyckanden som har observerats tyder på att 

dessa strategier inte är tillämpbara i projekt som bedrivs i mer komplexa miljöer.  

 

I Pascalprojektet finns ett flertal faktorer som tyder på att projektets kontextuella förutsättningar 

är komplexa. Inera är i detta projekt, enligt avtal med CeHis, utvecklare och leverantör av ett 

ordinationsverktyg som ska samverka med Apotekens Service AB:s och Apoteket AB:s system. 

Pascalprojektet är nationellt och innefattar samtliga 21 landsting/regioner och 290 kommuner. 

Det handlar alltså om flera verksamheter i varje landsting och kommun där information måste nå 

ut till ett flertal användare inom respektive verksamhet där de stora förändringarna ska ske. 

Därtill ska information även nå ut till de privata vårdgivarna runt om i landet. En grundläggande 

problematik har varit att kommuner och landsting har självstyre vilket innebär att Inera saknar 

befogenhet att bestämma över landstingens tillvägagångssätt för att skapa rätta förutsättningar 

för det nya IT-systemet. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att Pascalprojektet genomförs på 

begäran av regeringen och måste genomföras för att omregleringen av apoteksmarknaden ska 

slutföras. Det medför att det har legat en ständig press på projektet redan från start att kunna sätta 
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ordinationsverktyget i drift. Tidspressen medför ett krav för ledningen att lyckas samordna alla 

kommuner och landsting till ett gemensamt ansvarstagande för det effektiva införandet av 

Pascal. 

 

Pascalprojektet är ett projekt som även lyfter integritetsfrågan till ytan. IT inom sjukvården kan 

medföra stora möjligheter till förbättring av vården, en stärkt patientsäkerhet samt en förbättrad 

arbetsmiljö. Det är emellertid viktigt att finna sätt att dra nytta av IT-stödet för att underlätta och 

stödja vårdprocesserna utan att patienternas integritet hotas. (Sveriges läkarförbund, 2004) När 

Pascal har införts och ersatt eDos är nästa steg att alla ordinationer ska ske med hjälp av detta 

verktyg. Patienters läkemedelsinformation kommer därmed finnas tillgänglig för samtliga 

vårdutförare i alla delar av Sverige. Detta ställer höga krav på säker hantering av 

patientinformation och personuppgifter vilket Inera har behövt ta stort hänsyn till vid 

utvecklingen av Pascal.  

 

En ytterligare politiskt laddad fråga som Pascalprojektet berör är den ökade privatiseringen inom 

offentlig verksamhet. Privatägda bolag inom vård och omsorg kritiseras för att prioritera 

ekonomiska intressen framför kvalitet i vården. Samtidigt argumenterar andra för att 

konkurrensutsatt vård är lika med effektiviserad vård. (Vänsterekonomerna, 2010) Det kan 

därmed ifrågasättas huruvida samhället främjas av den ökade privatiseringen eller inte. Pascal är 

ett projekt som kommer att slutföra apoteksmarknadens omreglering och därmed öppna en helt 

ny marknad för produktion och leverans av dosdispenserade läkemedel. Därför kan det ligga ett 

större intresse hos vissa människor att driva Pascalprojektet framåt än hos andra.  

 

Enligt Remington & Pollack (2007) uppvisar majoriteten av alla stora projekt någon form av 

komplexitet. Då Pascalprojektets ledning har det överordnade ansvaret vad gäller 

produktutveckling, riktlinjer och införandestöd samt ansvarar för samordningen av projektet i sin 

helhet, blir följaktligen ledningens strategier och hanterande av svårigheter avgörande för 

projektets utfall. Utvecklingen på IT-området inom vård och omsorg visar samtidigt på att 

liknande projekt med stor sannolikhet kommer genomföras igen. Det höjer därmed frågan om 

hur en effektiv ledning kan ske inom ramen för dessa eller liknande förutsättningar.  
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1.3 Syfte 

Studien ämnar undersöka hur ett nationellt projekt för införandet av en innovation inom svensk 

vård och omsorg kan ledas. Syftet är att identifiera vilka komplexiteter projektet uppvisar samt 

hur de kan hanteras utifrån projektets förutsättningar. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar formulerades för att besvara studiens syfte: 

 Vilka komplexiteter kan identifieras i Pascalprojektet?   

 Hur kan projektledningen hantera de komplexiteter som identifierats? 

1.5 Avgränsningar 

Utgångspunkten för studien var införandet av det nationella ordinationsverktyget Pascal inom 

den svenska vård- och omsorgssektorn. Då vi ville undersöka hur ett komplext projekt kan ledas, 

fokuserade vi främst på ledningens strategier för utförandet av uppdraget och fallets specifika 

förutsättningar.  

 

Vi har begränsat oss till att intervjua projektledningen på Inera. Projektledningen består av tre 

projektledare och en samordnande programledare. Projektledarna är en införandeansvarig, en 

ansvarig för ordinationsverktyget samt en ansvarig för systemutveckling. Intervju med den 

sistnämnda ansågs inte vara nödvändig då vi inte velat fördjupa oss i den tekniska delen. För 

intervjuer med implementeringsansvariga och regionala kommunsamordnare begränsades 

studien till att innefatta fyra implementeringsansvariga från två större landsting och två mindre, 

samt två regionala kommunsamordnare och ansvarige för kommunprojektet på SKL. 

Landstingen som valdes för studien var Västra Götalandsregionen (VGR), Stockholms läns 

landsting (SLL), Landstinget Gävleborg och Region Halland. Urvalet gjordes med hänsyn till 

landstingens storlek då storleken påverkar uppdragets omfattning för respektive landsting vilket 

kan leda till olika tillvägagångssätt. Vi ville genom detta urval samla in så allsidig information 

som möjligt. De valda regionala kommunsamordnarna från Jämtland och Norrbotten valdes 

endast efter tillgänglighet och utan vidare kriterier.  För att ta del av hur kommunikationen skett 

var det även nödvändigt att intervjua Ineras kommunikatör. Urvalet ansågs vara tillräckligt för att 

bidra med den kvalitativa information vi sökte. 
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2. METOD 

I detta kapitel redogörs för metodansatsen och tillvägagångssättet för studien vilket innefattar 

datainsamling, bearbetning av data samt analysmetod. Avslutningsvis hålls en metoddiskussion 

och källkritik.  

2.1 Metodansats 

På grund av studieobjektets komplexa natur och uppbyggnad krävdes metoder som möjliggjorde 

en djupare förståelse av dels dess struktur och aktörer, dels de olika aktörernas uppfattningar av 

arbetsprocesserna. I strävan efter att få en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang valdes därför en kvalitativ metodansats. Genom den 

kvalitativa metodansatsen kunde vi även uppnå bästa möjliga återgivning av den kvalitativa 

variationen och fånga upp det säregna och eventuellt avvikande. (Holme & Solvang, 1997)  

2.2 Tillvägagångssätt 

När vi först kom i kontakt med det studerade fallet insåg vi att det rörde sig om ett omfattande 

projekt som var uppbyggt av ett nätverk med ett flertal aktörer. För att bilda oss en 

grundläggande uppfattning av projektet i sin helhet studerades rapporter och olika dokument 

såsom införandestöd och nationella informationsbrev som publicerats på Ineras hemsida samt 

utskickade veckobrev angående ordinationsverktygets utveckling och planerade införande. Vi 

fick även vid två tillfällen besöka Inera för att diskutera med programledaren och för att få en 

överblick över projektets olika delar. Det första tillfället var den 2 januari 2012 där vi först hade 

ett möte med programledaren. Efter mötet fick vi även en snabb presentation av 

ordinationsverktyget. Det andra tillfället var den 30 mars 2012 då vi i form av ett studiebesök 

även fick tillfälle att träffa en ansvarig för kvalitetstester, en ansvarig för teknisk support och en 

ansvarig inom projektet för Nationell Ordinationsdatabas, NOD. Vid dessa möten gjordes inga 

strukturerade intervjuer, det fördes endast diskussioner kring bakgrunden till projektet och dess 

syfte vilket gav oss en större insikt i projektet, dess olika beståndsdelar och det större 

sammanhanget som Pascal är en del av. 

 

Då det studerade fallet var så komplext i dess omfattning föll en del resonemang om hur studien 

skulle avgränsas allteftersom nya iakttagelser gjordes. Uppdraget handlar om utveckling och 
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aktiv spridning av en innovation inom vård och omsorg på beställning av regeringen. Det är ett 

nationellt projekt som berör verksamheterna inom samtliga landsting och kommuner. Det vi 

kunde konstatera var att projektet uppvisade ett flertal olika komplexa karaktärsdrag som var 

intressanta att studera. Vi insåg samtidigt att det är en stor utmaning att leda och samordna ett 

projekt som Pascalprojektet. När projektets strukturella uppbyggnad och dess olika aktörer och 

parter undersöktes vidare upptäckte vi att det förelåg en stor komplexitet i uppdraget i relation 

till projektets omfattning. Hur Inera förhåller sig till de många aktörernas olika ansvarsområden 

och befogenheter var också en aspekt som var intressant att studera. Med detta som grund för 

studien formulerades vår forskningsfråga där fokus riktades mot ledningen av komplexa projekt. 

 

Inför studien av tidigare forskning gjordes en insamling av forskningsartiklar via sökmotorn 

Google Scholar (http://scholar.google.se/) och databasen EBSCOhost 

(http://search.ebscohost.com/) med sökord som project management, complex projects, diffusion 

of innovation, dissemination, health care, health service organisations, change agent, opinion 

leader och national.  De flesta artiklarna valdes bort efter att vi läst sammanfattningarna då deras 

innehåll inte var relevant för vår studie. Ett antal artiklar hittades också genom referenslistor i 

relevant litteratur.  

2.2.1 Insamling av data 

Datainsamlingen gjordes till största delen genom intervjuer men även genom närvaro på 

införandemöten. Data som rör säkerhetstjänsterna HSA och SITHS eller liknande hade vi behov 

av att samla in via förklaringar på Ineras hemsida. För sådan information har intervjuerna endast 

varit kompletterande för att få ökad förståelse. Vår studie inleddes den 25 januari 2012 och 

färdigställdes den 24 maj 2012. Pascal ska enligt senast uppdaterade tidplan, ha satts i skarp drift 

den 11 juni 2012. Vi valde därför att intervjua respondenterna så sent som möjligt för att kunna 

få med så mycket som möjligt av deras uppfattningar av processen för införandet av Pascal. 

Intervjuerna utfördes därför mellan den 16 april 2012 och den 14 maj 2012. 

Urval av respondenter 

Det totala urvalet av respondenter var elva personer, varav tre personer var från 

projektledningen, en kommunikatör från Inera, fyra implementeringsansvariga samt tre regionala 

kommunsamordnare, varav en även var ansvarig för kommunprojektet på SKL. Valet av 
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respondenter för studien gjordes med hänsyn till deras ansvarsområden inom 

förändringsprojektet. För att få svar på hur ledningen av ett komplext projekt ser ut samt hur 

införandearbetet utförs ur ledningens perspektiv intervjuades fyra personer på Inera vilka var den 

samordnande programledaren, den ansvarige för införandeprojektet, den ansvarige för 

ordinationsverktyget samt kommunikatören.  

 

Hur informationen har förmedlats vidare till användare har vi tagit reda på genom intervjuer med 

implementeringsansvariga och kommunsamordnare i de valda landstingen. De valda landstingen 

var Västra Götalandsregionen (VGR), Stockholms läns landsting (SLL), Region Halland och 

Landstinget Gävleborg. Valet av landsting gjordes med landstingens storlek som utgångspunkt. 

De större landstingen har en mer komplex struktur än de mindre vilket skulle kunna innebära 

skillnader i tillvägagångssätt för införandet. Urvalet skulle därmed kunna ge en större variation i 

vårt empiriska resultat. De två större landstingen som valdes var Västra Götalandsregionen och 

Stockholms läns landsting. Västra Götalandsregionen var dessutom det landsting där Pascal 

testkördes i form av en pilot på 1300 patienter. Vi ansåg att deras erfarenhet av piloten utgjorde 

värdefull information för vår studie. De två mindre landstingen som valdes var Landstinget 

Gävleborg och Region Halland. Då vi inte hade krav på andra variabler förutom att de skulle 

vara mindre relativt till de stora landstingen valdes dessa utifrån de implementeringsansvarigas 

tillgänglighet.  

 

Sveriges landsting/regioner äger Inera och finansierar deras verksamhet. Inera ansvarar därför 

bara för landstingen/regionerna och inte för kommunerna. För att förenkla samordningen av 

kommunerna utvecklade Inera däremot ett stöd för dem i samarbete med Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL. För att få information om detta samarbete genomfördes telefonintervjuer 

med två regionala kommunsamordnare från Jämtland och Norrbotten. Ytterligare en 

telefonintervju genomfördes med personen på SKL som har det samordnande ansvaret för 

kommunprojektet. Det kan tilläggas att denna person även var regional kommunsamordnare för 

kommunerna i Västmanland.  

Intervjuer 

Insamlingen av data gjordes till största del genom intervjuer med projektledning, kommunikatör, 

implementeringsansvariga och regionala kommunsamordnare där deras uppfattningar om 
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arbetsgången och ordinationsverktyget diskuterades. Först hölls en intervju med 

kommunikatören på Inera den 16 april 2012 för att få en större insikt i hur Inera har skött 

kommunikationen ut till landstingen och regionerna. Denna information kompletterades senare 

med projektledningens, de implementeringsansvarigas samt de regionala kommunsamordnarnas 

egna uppfattningar om kommunikationen. Pascalprojektets samordnande programledare 

intervjuades den 30 mars 2012, men en kompletterande intervju hölls även den 14 maj 2012 per 

telefon för att fånga upp frågor som vi kände att vi missat vid det första tillfället. Den 

införandeansvarige och den ansvarige för ordinationsverktyget intervjuades den 26 april 2012. 

Ambitionen var att så många intervjuer som möjligt skulle hållas fysiskt (face to face). Det var 

däremot svårt då många av respondenterna var utspridda i hela landet vilket ledde till att hälften 

av intervjuerna fick hållas per telefon. De två implementeringsansvariga från Västra 

Götalandsregionen (VGR) kunde intervjuas den 24 april 2012 direkt efter ett av Ineras 

införandemöten i Stockholm, och den implementeringsansvarige i Stockholms läns landsting 

(SLL) intervjuades den 25 april 2012. Intervjuerna med de implementeringsansvariga i Region 

Halland och Landstinget Gävleborg som gjordes den 25 april 2012 var vi däremot tvungna att 

göra per telefon. Telefonintervjuer hölls även med den regionala kommunsamordnaren från 

Jämtland som intervjuades den 10 april 2012 och den regionala kommunsamordnaren från 

Norrbotten som intervjuades den 30 april 2012. Den ansvarige för kommunprojektet på 

SKL/regionala kommunsamordnaren för Västmanland intervjuades den 26 april 2012, även han 

per telefon. Intervjuerna var ungefär en timme långa med undantag från intervjun med VGR som 

var en timme och 40 minuter. De leddes aldrig av enbart en korrespondent, vi utförde samtliga 

intervjuer tillsammans. Inför varje telefonintervju skickades intervjufrågorna i förväg till 

respondenterna för att de skulle få möjligheten att förbereda sig. Vid intervjuerna som skedde 

face to face delades en kopia av intervjufrågorna ut strax före intervjun då dessa respondenter 

ansåg att det inte var nödvändigt att skicka dem i förväg.  
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Respondenter Datum Längd Utförandeform 
Samordnande programledare 30 mars 2012, 14 maj 2012 45 min, 30 min Face to face, telefonintervju 

Projektledare, ansvarig för införandet 26 april 2012 1 tim Face to face 

Projektledare, ansvarig för ordinationsverktyget 26 april 2012 1 tim 20 min Face to face 

Ineras kommunikatör 16 april 2012 1 tim  Face to face 

Implementeringsansvariga 1,2 VGR 24 april 2012 1 tim 40 min Face to face 

Implementeringsansvarig, SLL 25 april 2012 1 tim Face to face 

Implementeringsansvarig, Region Halland 25 april 2012 1 tim 15 min Telefonintervju 

Implementeringsansvarig, Gävleborg 25 april 2012 45 min Telefonintervju 

Ansvarig för kommunprojektet på SKL 26 april 2012 1 tim 5 min Telefonintervju 

Regional kommunsamordnare, Norrbotten 30 april 2012 45 min Telefonintervju 

Regional kommunsamordnare, Jämtland 10 april 2012 55 min Telefonintervju 

 
Tabell 1. Intervjuer. 

 

Intervjuerna inleddes med neutrala frågor där respondenterna fick svara på frågor om deras 

bakgrund och befattningar, därefter ställdes mer djupgående frågor som rörde vår frågeställning. 

När frågorna formulerades delades de in i olika delområden som berörde införandet, 

kommunikationen, ordinationsverktyget, respons från användarna samt respondentens generella 

åsikter och attityder kring hela projektet. Intervjuerna avslutades neutralt där utrymme lämnades 

för respondenten att tillägga eventuell information som hade förbisetts men som upplevdes som 

betydelsefull. Intervjufrågorna gav utrymme för respondenterna att svara med egna ord och hade 

därmed en låg grad av standardisering. De flesta intervjuerna var strukturerade i den meningen 

att frågorna ställdes i en bestämd ordning. Dock föll det vid några tillfällen mer naturligt att 

ställa frågorna i en mer situationsanpassad ordning samt att fylla ut intervjun med följdfrågor 

som gav ytterligare djup till en viss fråga. (Patel R. & Davidson B., 2003) 

 

Under intervjuerna dök det upp tankar som berörde problemområdet. Tankarna dokumenterades 

till viss del för att senare användas till den slutliga analysen. Löpande reflektioner gjordes efter 

varje intervju vilka gav idéer om hur vi skulle gå vidare. Ny och oväntad information som 

uppstod vid de första intervjuerna berikade studien då de gav större förståelse för vilka frågor 

som borde ges mer utrymme och vilka som borde ges mindre. Med risk att få olika slags 

information prioriterades ändå en mindre förändring av intervjuernas upplägg där mindre 

relevanta frågor sållades bort.  
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Närvaro vid införandemöten 

För att försöka få en bild av interaktionen mellan Inera och de implementeringsansvariga/ 

regionala samordnarna närvarade vi dels vid tre införandemöten som hölls mellan Inera och 

samtliga implementeringsansvariga i landstingen den 14 februari 2012, 13 mars 2012 och 24 

april 2012 och dels vid ett telefonmöte mellan Inera och regionala kommunsamordnare den 30 

mars 2012.  Vid telefonmötet med de regionala samordnarna deltog programledaren och de 

samordnare som kände behovet av att delta då mötena var frivilliga. Deltagarna i 

införandemötena och telefonmötet var medvetna om vår närvaro och införstådda med att vi 

gjorde en kartläggning av vissa faktorer som rör gruppens sätt att fungera. Vid införandemötena 

för implementeringsansvariga närvarade programledaren, delar av projektledningen, Ineras 

kommunikatör, vissa regionala kommunsamordnare samt representanter från Apoteket AB, 

Apotekens Service AB, ansvariga för juridiska frågor, ansvarig för IT-support etc. Vår närvaro 

vid mötena tillät oss att studera miljön, fysiska handlingar, verbala yttranden och känslouttryck 

vilka kunde användas för att komplettera informationen som insamlats genom intervjuerna.  

2.2.2 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in där ljudinspelningarna transkriberades och bearbetades i efterhand. Det 

som sades på intervjuerna skrevs ut i text ordagrant och därefter redigerades texterna till viss del 

för att göra framställningen mer läsvänlig. Materialet resulterade i ett dokument på 167 sidor 

transkriberad text och var därför väldigt omfattande. För att framställningen av de insamlade data 

skulle bli mer strukturerad och följsam gjordes först en övergripande kronologisk presentation av 

händelseförloppet från år 2006-2012, följt av en mer ingående och färgstark presentation med 

frekventa citeringar. Hur empirin har illustrerats har därför influerats av den traditionella 

etnografin och av den forskarstyrda narrativa metoden (Nylén, 2005). Den kronologiska 

presentationen gjordes för att ge en grundläggande helhetsbild av projektet och den mer 

djupgående presentationen gjordes sedan för att betona de delar av de insamlade data som rör 

problemet samt för att enklare kunna behandla frågeställningarna.  

2.2.3 Analysmetod 

Som underlag för analysen användes det empiriska materialet som sammanställts från 

intervjuerna. Vid analysen gjordes sedan en tolkning av det empiriska materialet med hjälp av en 
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löpande återkoppling till det teoretiska ramverket för att påvisa vilka komplexa särdrag 

Pascalprojektet uppvisar och hur Inera hanterar dem. Därefter kunde slutsatser dras om lämpliga 

metoder för hur ledningen hanterar komplexiteten. 

2.3 Metoddiskussion 

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer och närvaro vid möten. Informationen från dessa vägdes 

sedan samman i analysen för att ge en så utförlig bild som möjligt. Intervjuerna skrevs ut och 

under transkriptionsprocessen gjordes ett medvetet val att skriva ut talspråket ordagrant. Gester, 

betoningar och kroppsspråk försvinner vid transkriptionen av samtalen till text. Ordagranna 

citeringar kan därför försvåra tolkningen av materialet för läsaren. Texterna redigerades därför i 

efterhand för att öka läsvänligheten i det empiriska materialet, och på ett tydligare sätt få läsaren 

att förstå buskapet då ofullständiga meningar, utvikningar och grammatiska fel kan skapa 

förvirring. Inför slutbearbetningen lästes hela textmaterialet flera gånger och löpande 

anteckningar fördes om tankar som uppkom under genomläsningen. Det tål att diskuteras om 

citeringar bör redigeras, dock var redigeringarna ett medvetet val där syftet var att göra 

framställningen mer läsvänlig genom att inkorrekt talspråk och upprepningar rensades bort.  

 

Ju mer upplägget vid intervjuerna ändras under arbetets gång, desto större blir risken att olika 

slags information erhålls från de olika respondenterna. Detta kan göra att tolkningen inte blir 

entydig. (Holme & Solvang, 1997) Intervjuernas grad av strukturering var låg då vi ställde upp 

vissa riktlinjer och hållpunkter utifrån frågeställningarna. Vi var inte helt bundna av 

intervjufrågorna då upplägget vidareutvecklades under undersökningsfasen. Ett medvetet val 

gjordes då vi beslöt oss för att ändra intervjufrågornas upplägg under arbetets gång för att på så 

sätt få mer djupgående och pålitlig information om de enskilda respondenterna och deras 

ansvarsområden. Därför var det vikigt att anpassa intervjufrågorna utifrån respondenternas roll i 

projektet.  

 

Studien hade kunnat berikas genom att inkludera användarnas åsikter om ordinationsverktyget 

och om hur de anser att arbetet har skett ute i verksamheterna och vad de anser om det stöd som 

har funnits till hands från landsting och kommuner. På grund av att tidplanen för införandet av 

ordinationsverktyget flyttades fram blev det däremot svårt att inkludera användarna i studien då 

de inte hade hunnit använda Pascal i skarp drift. Vi ansåg att resultaten av en tänkt webbenkät 
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troligtvis skulle varit missvisande då användarnas förväntade uppfattningar av användningen av, 

och hur förberedda de är för övergången till Pascal kan skilja sig från deras faktiska 

uppfattningar när ordinationsverktygen väl sätts i drift. Därför exkluderades användarna ur 

studien vilket kan påverka studiens slutgiltiga resultat. 

2.4 Källkritik 

För att hitta information om Inera AB har vi försökt undvika att använda Ineras hemsida som 

källa på grund av risken för försköning av information. Detta gäller till viss del även för 

informationshämtning från SKL:s och CeHis hemsidor. Vid informationshämtningen har vi 

istället sökt oss till mer pålitliga källor som exempelvis databasen Orbis som bland annat 

tillhandahåller finansiell data om bolagen samt analyser för bolagsrapporter för drygt 30 miljoner 

bolag i Europa. Då mycket av den information vi efterfrågade inte fanns tillgänglig i Orbis fick 

vi söka oss till andra källor så som olika dokument från SKL och CeHis som beskrev de olika 

aktörernas mandat och förhållande till varandra. I frågan om Inera driver icke kommersiell 

verksamhet har vi ansett att vi behövt styrka denna information genom granskning av 

förvaltningsberättelser och relevanta lagrum så som Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

 

Vid insamling av data genom intervjuer där vi efterfrågat svar om när och hur händelser inträffat 

har vi haft i beaktande att informanternas svar kan ha färgats av deras egna uppfattningar. Därför 

har vi många gånger behövt styrka denna information till den mån vi kunnat genom tillgänglig 

information som publicerats direkt på deras olika hemsidor eller via länkade dokument. Vi har 

även tagit i beaktande att respondenternas svar, när de talat om sina egna men även andras 

prestationer, kan ha varit mer eller mindre förskönade vilket är förståeligt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver projektledarens roll i ett projekt och därefter 

definieras komplexa projekt. Detta följs av en övergripande presentation av The Diffusion of 

Innovations Theory. Eftersom teorin är bred framhävs de delar som är relevanta för studien, 

framförallt kommunikationen, och individers olika roller och funktioner vid aktiv spridning. De 

delar som rör innovationens egenskaper hålls därför summariska. Därefter följer ett avsnitt om 

ledarskap och psykologiska aspekter vid förändringsarbete.  

3.1 Projektledning  

Projektformen har blivit ett allt vanligare sätt att arbeta på. Att samordna ledning, styrning och 

administration av pågående projekt är projektledarens huvuduppgift. Ledarrollen kan se olika ut 

beroende på projektets karaktär men generellt sett är ledaren drivande i projektet och har 

huvudansvaret för genomförandet inom ramen för projektplanen. Planen utformas i förarbetet till 

projektet vilket innebär att ett väl utarbetat förarbete är en förutsättning för projektets framgång. 

Ledningen ska ta initiativ och skapa förutsättningar för bra samarbete. (Marcusson & Ahlin, 

2002) Det är därmed projektledarens ansvar att medla mellan projektets olika intressenter och 

rikta dem åt samma mål (Görling, 2009).  

 

Cicmil (1996) beskriver olika kriterier för hur effektiv projektledning uppnås. 

 

 

Figur 1. A project management-multiple perspectives framework (Cicmil, 1996) 
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I figur 1 definieras de grundläggande aspekter som bör betraktas vid ett projektarbete. 

Tillsammans utgör de projektledarens totala ansvarsområde. Cicmil (1996) delar in dessa i två 

olika nivåer där projektets kontext, projektets innehåll och organisatoriskt beteende utgör den 

första nivån. 

 

 Projektets kontext (eng. project context) beskriver miljön där behovet av och 

förväntningarna på projektet framställs. Där fastställs vilka intressenterna, de slutgiltiga 

användarna och de strategiska målen är. Det är även viktigt att påvisa hur dynamiken och 

förändringar i nära relaterade industrier kommer kunna påverka projektets mål, planering 

och framgång. 

 Projektets innehåll (eng. project content) berör projektets natur, omfattning och 

begränsningar. Med andra ord en identifiering av projektets art utifrån det problem som 

måste lösas, vad som ska genomföras och vilken professionell expertis och teknisk 

kunskap som måste rekryteras samt vart ifrån. Det är även viktigt att ta reda på till vilken 

grad kravspecifikationerna och projektmetoderna kan definieras och planeras inför, och 

inom vilken tids-, resurs- och budgetram projektet ska genomföras. 

 Organisatoriskt beteende (eng. organizational behaviour) berör de aspekter som har att 

göra med organisationen och ledarskapet. Aspekter så som den sammansatta 

projektgruppens olika kulturella bakgrunder, gruppens kunskaper och tidigare 

erfarenheter i projektarbete eller huruvida gruppmedlemmarnas attityder gentemot 

varandra är kontradiktoriska eller professionella. 

 

Den andra nivån befinner sig där den första nivåns tre aspekter överlappar varandra och projektet 

är sammanfallande (se figur 1). Denna nivå omges av ett kommunikationssystem vilket skapar 

möjligheten till insikt i projektets alla delar och utgör på så sätt ett av projektledarens viktigaste 

redskap för en effektiv projektledning.  

3.2 Komplexa projekt 

Näst intill alla stora men även många små projekt uppvisar egenskaper som karaktäriseras av 

komplexitet vilka gör dem svåra att hantera. Flera författare beskriver att projekt bör betraktas 

som system och att de därför bör behandlas systemiskt. För en del projekt kan utfallet vara så 
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väldefinierat att full förutbestämd kontroll är möjlig. Sådana projekt kan effektivt beskrivas som 

enkla system där linjära tillvägagångssätt med fördel kan tillämpas. Det är däremot endast ett 

begränsat antal projekt som kan ledas på detta sätt, vilka tenderar att vara relativt små i 

omfattning och tidsmässigt korta. När ett projekt når en kritisk storlek, tidsram och grad av 

tvetydlighet och sammankoppling mellan olika enheter kommer inte en kontrollbaserad styrning 

av hela projektet att fungera. Dessa projekt kommer med stor sannolikhet att uppvisa olika typer 

av komplexitet och bör därför hellre beskrivas som komplexa system. I mer komplexa miljöer 

kommer det finnas olika delar av projektet där det är osannolikt eller rent av omöjligt att full 

kontroll kommer kunna uppnås. I de fallen kan antagandet att det traditionella linjära 

tillvägagångssättet är tillämpbart skapa stora svårigheter för ledningen. Problemen uppstår 

genom antagandet att utfallen som planerades vid projektets start kan förutbestämmas tidigt i 

projektet och sedan levereras som planerat. Då detta inte är möjligt vid komplexa projekt är en 

mer tillämpbar metod för ledning av dem istället den systematiska pluralismen. Den förutsätter 

att ledningen förstår projektets systemiska natur samt att de tillämpar pluralistiska metoder för att 

hantera det. Det innebär att de svårkontrollerade delarna av projektet kommer främjas av att 

ledare flexibelt och dynamiskt väljer mellan olika metoder och resonemang. Då det inte finns 

någon standard som passar alla projekt måste ledarna fritt utveckla egna metoder som är 

lämpliga för det specifika projektet. (Remington & Pollack, 2007) 

 

Komplexa projekt varierar dramatiskt och kan uppvisa flera olika karaktäristiska aspekter av 

systematik. Ett enskilt projekt kan även det uppvisa ett flertal olika former av systematik då 

projektets olika delar kan visa olika karaktärsdrag och beteende. Gemensamt för alla projekt är 

dock att de kännetecknas av attribut som sammankoppling av olika enheter, olika hierarkiska 

nivåer, kommunikation, kontroll och framväxt av olika egenskaper i projektets olika delar. De 

komplexa systemen kan emellertid kännetecknas av andra egenskaper som fasövergångar, 

anpassningsbarhet, ickelinjäritet och känslighet till initiala förhållanden. Fasövergångar kan ske i 

samband med att ett komplext system anpassar sig till förändrade förhållanden. 

Anpassningsbarheten är nödvändig för att systemet ska rätta sig efter och dra nytta av 

förändringar i omgivningen och på så sätt bibehålla eller förbättra sin funktionalitet. Ickelinjäritet 

skapas genom ”positiv återkoppling” och skapar incitament till förändring. Motsatsen till 

ickelinjäritet är kontroll vilket är en process av ”negativ återkoppling” som orsakar stabilitet. 



20 

 

Känslighet till initiala förhållanden innebär att komplexa projekts utfall är beroende av dess 

kontext. Samma projekt med samma ledning kan få helt olika utfall om det startas under andra 

initiala förhållanden. Denna egenskap tillsammans med ickelinjäritet och de eventuella 

vändningarna som orsakas av positiv återkoppling kan orsaka att risker, som uppkommit av 

anomalier i initiala förhållanden som tidigare ansetts vara obetydliga, eskalerar och blir 

okontrollerbara. (Remington & Pollack, 2007) De komplexa systemens särdrag kan förklaras 

genom att referera till Complexity theory som har utvecklats genom observationer av 

framväxande, ickelinjära beteenden och den särskilda känsligheten till initiala förhållanden som 

uppenbarar sig i många naturliga system. Konceptet har utvecklats genom observationer av 

komplexa beteenden inom olika områden som bland annat biologi, geologi och metereologi (en 

sammanfattning av teorins utveckling presenteras exempelvis i Lewin, 1992). Complexity theory 

i den form som har applicerats på organisationer enligt Anderson (1999) kan enligt Williams 

(2002) och Baccarini (1996) även appliceras på projekt.  

 

För att kunna utveckla de rätta metoderna för att handskas med komplexa projekt är det viktigt 

att kunna identifiera vad projektets komplexitet karaktäriseras av. Alla större men även många 

mindre projekt kommer att uppvisa någon eller några typer av komplexitet. Remington & 

Pollack (2007) föreslår fyra typer av komplexitet som användbara kategorier för analys, dessa är 

strukturell komplexitet, teknisk komplexitet, temporal komplexitet och ledningskomplexitet.  

3.2.1 Strukturell komplexitet 

Den strukturella komplexiteten kan återfinnas i de flesta stora och, med högsta sannolikhet, i alla 

mycket stora projekt. Komplexiteten i dessa projekt härrör ifrån svårigheterna i att styra över och 

hålla koll på det stora antalet sammankopplade uppgifter och aktiviteter. För att kunna hantera 

sådana projekt måste resultaten delas upp i flera mindre delresultat vilka kan hanteras som 

enskilda enheter. De största utmaningarna kommer från projektets organisation, 

schemaläggningen, ömsesidiga beroenden och kontraktsförvaltning. (Remington & Pollack, 

2007)  
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3.2.2. Teknisk komplexitet 

Den här typen av komplexitet återfinns i projekt som har tekniska problem eller designproblem 

som associeras till produkter som aldrig producerats tidigare, eller till tekniker som är okända 

eller obeprövade eller saknar precedensfall. Komplexiteten härrör från sammankopplingen 

mellan multipla ömsesidigt beroende lösningsalternativ och uppträder vanligtvis i exempelvis 

explorativa IT-projekt, arkitekturprojekt, projekt inom industriell design eller inom forskning och 

utveckling. Utmaningarna i dessa projekt associeras oftast till hanteringen av de kritiska 

designfaserna, att klara av att leverera lösningar för dåligt definierade designproblem eller 

tekniska problem samt att uppfylla intressenters förväntningar. (Remington & Pollack, 2007) 

3.2.3 Temporal komplexitet  

Dessa projekt karaktäriseras av att skifta miljömässiga eller strategiska riktningar vilka oftast är 

utanför projektledningens direkta kontroll. Komplexiteten uppkommer från osäkerheten om 

framtida begränsningar, förväntade förändringar och möjligtvis även oron över systemets 

framtida existens. Temporal komplexitet kan återfinnas i projekt som utsätts för en oförutsedd 

miljömässig påverkan vilken är påtaglig nog för att rubba projektets stabilitet. Sådan påverkan 

kan orsakas av snabba och oförväntade ändringar i lagstiftning, civila oroligheter, katastrofer 

eller utvecklingen av nya teknologier. Denna typ av komplexitet relateras till förändringar i 

externa faktorer som påverkar projektet och drabbar i synnerhet de projekt med lång varaktighet 

där förseningar uppstår genom externa beroendeförhållanden. (Remington & Pollack, 2007) 

3.2.4 Ledningskomplexitet 

Ledningskomplexitet uppkommer i sådana projekt där ledningen inte delar samma mål och 

strategier, har oklara budskap eller dolda intressen. Denna typ av komplexitet härrör från 

tvetydighet som relateras till ett flertal potentiella tolkningar av mål och avsikter. Råder en 

tvetydighet av parternas avsikter kan relationerna mellan dem påverkas negativt. Ledningens 

utmaningar associeras ofta till fördelningen av tillräcklig tid under projektets definitionsfas 

(initieringsfasen) för att kunna dela avsikter och avslöja dolda intressen. Att kunna hantera 

relationer och driva organisationspolitik blir ofta nyckelfaktorerna till framgång. 

Organisationspolitisk medvetenhet och hänsyn till kulturella aspekter är två fundamentala 

färdigheter som behövs för att hantera dessa projekt framgångsrikt. (Remington & Pollack, 2007) 
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Något annat som kan påverka beslutsfattandet i ett projekt är egenintressen. Crano (1995) 

beskriver kommunikationsteorin vested interest, som förklarar hur individers handlingssätt kan 

påverkas av deras attityder. Crano (1995) menar att om en individs upplevda nytta av ett visst 

beteende förväntas bli betydande, är sannolikheten stor att individens attityd påverkar dennes 

handlingssätt. Individen agerar därmed utifrån sitt situationella perspektiv.  

3.3 Utveckling och spridning av innovation 

Utvecklingen av en innovation är en process där skapandet av en ny idé ska möta de potentiella 

adoptörernas behov. Enligt Schumpeter (2008) kan innovationer betraktas som nya 

kombinationer av tillgängliga produktionsfaktorer. Dessa så kallade kombinationer kan vara nya 

varor eller tjänster. Det kan även vara nya produktionsmetoder, nya marknader, nya resurser och 

nya organisationer/organisationsformer. Utvecklingen av en innovation är en process som 

initierats efter forskning inom området.  Uppfinnaren/utvecklaren av en innovation måste förutse 

problemen hos individer och/eller organisationer som kommer vara de slutgiltiga adoptörerna av 

innovationen. Dessutom kommer beteenden eller handlingssätten i uppfinnarens/utvecklarens 

egen forskning och utvecklings-organisation (FoU-organisation), konkurrenterna och de statliga 

beslutsfattarna samt en mängd andra faktorer påverka framgången av en uppfinnares nya idé. 

Informationsutbyte av en teknisk innovation är därför en avgörande komponent i innovationens 

utvecklingsprocess. Arbetare inom forskning och utveckling ägnar mycket tid till att erhålla och 

använda information. Fakta om innovationens prestanda, marknadsföring, material och 

komponenter som de tillverkar för innovationen behövs. Likaså behövs information om 

konkurrenternas innovationer, typen av existerande patent som är relaterade till den föreslagna 

innovationen samt regeringens politik som kan påverka den. Det krävs även information om de 

problem som de förväntande användarna har och hur den föreslagna innovationen kan hjälpa till 

att lösa vissa av dessa problem. Därmed sker innovationens utvecklingsprocess i en hög grad av 

osäkerhet och drivs främst av utbytet av teknologisk information. (Rogers, 2003) 

 

Diffusion är den process där en innovation kommuniceras genom specifika kanaler över tid 

bland medlemmar i sociala system. Det är en speciell typ av kommunikation i den mening att 

den refererar till den process där individer skapar och delar information med varandra. 

Informationen i detta fall, består av en ny idé, inte nödvändigtvis ny för världen men ny inom det 
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specifika sociala systemet. (Rogers, 2003) När något nytt introduceras inom det sociala systemet 

tvingas individer förändra sina tidigare beteenden. Det medför att en viss grad av osäkerhet 

existerar i diffusionen. Osäkerheten uppkommer till följd av bristen på förutsägbarhet, struktur 

och information. Information är ett medel för att reducera osäkerheten. (Rogers & Kinciad, 1981)  

 

De olika influenser som främjar spridningen av en innovation kan anses bestå av ren diffusion 

och aktiv spridning av innovationen. Vissa författare använder termen ”diffusion” till att 

inkludera både planerad och spontan spridning av nya idéer. Andra begränsar termen ”diffusion” 

till den spontana, oplanerade spridningen av nya idéer och istället används begreppet aktiv 

spridning (eng. dissemination) för den typ av diffusion som sker under ledning.
3
 (Rogers, 1995) 

Ren diffusion sker informellt, decentraliserat och horisontellt. Vid aktiv spridning sker däremot 

diffusionen planerat, formellt, ofta centraliserat och i vertikala hierarkier. (Greenhalgh et al, 

2005)  

 

Aktiv spridning kan ske i formella spridningsprojekt där innovationen ska spridas till en tänkt 

målgrupp. Om en förändringsagentur (eng. change agency) är inblandad i ett spridningsprojekt 

kommer relationens karaktär och kvalitet med de tänkta användarna att påverka 

implementeringens framgång. Relationerna mellan individerna bör i synnerhet vara positiva och 

stödjande. De två systemen bör dela ett gemensamt språk och värderingar och det borde finnas 

ett utbyte av resurser i båda riktningar. Förändringsagenturen har i uppgift att möjliggöra och 

förenkla nätverkande och samarbete mellan organisationerna. En viktig del i spridningsprojektet 

är att en gemensam utvärdering av innovationens konsekvenser görs. I en situation där det 

formella spridningsprojektet leds av en extern förändringsagentur kommer spridningen vara mer 

effektiv om ledningen: 

 

 tar full hänsyn till adoptörernas behov och synpunkter 

 anpassar olika strategier till olika demografier samt olika strukturella och kulturella 

egenskaper hos olika subgrupper 

                                                 

3
 I denna studie används begreppet aktiv spridning (eng. dissemination) för den typ av diffusion som sker under 

ledning. 
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 använder sig av ett budskap med en passande stil, bildspråk, metaforer etc. 

 identifierar och utnyttjar lämpliga kommunikationskanaler 

 införlivar noggrann utvärdering och övervakning av definierade mål och milstolpar 

 

Förändringsagenturen bör ha kapaciteten, engagemanget, den tekniska förmågan, 

kommunikationsförmågan och projektledningsförmågan som krävs för att hjälpa till med 

operativa frågor. Egenskaperna är särskilt viktiga vid spridningen av tekniska innovationer som 

bör spridas som produkter förstärkta av bland annat teknisk support. (Rogers, 2003) 

 

Rogers (2003) definierar viktiga roller hos individer som inkluderas i innovationsprocessen. En 

av dessa är förändringsagenter (eng. change agents). En förändringsagent är en individ som 

påverkar andra att fatta beslut om innovationen som är önskvärda för förändringsorganet. Denna 

individ medlar mellan förändringsorganet och det specifika sociala systemet. De avgörande 

framgångsfaktorerna hos förändringsagenter är enligt Rogers (2003) att agenten ska anstränga 

sig för att ta kontakt med klienter
4
 och att agenten i högre grad ska anpassa sig till klienten än till 

förändringsorganet. Bakgrunden till att detta val ibland måste fattas är att en agents roll är 

konfliktdrabbad då den dras mellan dessa två olika system, det vill säga klienten kontra 

förändringsorganet. Hur framgångsrik en agent är beror även på hur kompatibel 

informationsspridningen av innovationen är med klientens behov och resurser. Agenten måste 

kunna anpassa innovationen så den kan presenteras som en överkomlig lösning till klientens 

uppfattade problem. En agent ska även kunna se saker ur klientens perspektiv och på så sätt få en 

bra relation till klienten och det är även en stor fördel om agenten och klienterna bland annat har 

liknande yrkesbakgrund, utbildningsnivå och gemensamma sociala nätverk. Agenten och 

informationen som han eller hon förmedlar om innovationen måste klienten uppfatta som 

trovärdig och genom att utföra demonstrationer av innovationen ökar visualiseringen för klienten 

vilket är en stor fördel. Agentens framgång beror även på klientens förmåga att kunna utvärdera 

innovationen. Förändringsagentens betydande roll för innovationsspridningen gör det viktigt att 

framhäva dennes funktioner, vilka är att: 

 

                                                 

4
 Potentiell användare av innovationen. (Rogers, 2003) 
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 Utveckla ett behov av förändring bland de berörda 

 Etablera en relation för informationsutbyte 

 Diagnostisera klientens problem 

 Skapa en avsikt hos klienten att förändras 

 Översätta denna avsikt till handling 

 Att stabilisera adoptionen och förhindra upphörande 

 Att göra klienten oberoende av agenten 

Förändringsagenter kan också vara externa. I de fall där förändringsagenter används av externa 

agenturer kommer deras funktion vara mer effektiv om de väljs ut på grund av att de har lika 

attribut som de tänkta användarna och om användarna uppfattar dem som pålitliga. Externa 

förändringsagenter ska tränas och stödjas att utveckla personliga relationer med de potentiella 

användarna samt att undersöka och leva sig in i användarnas situation. De ska även uppmuntras 

att kommunicera användarnas behov och perspektiv till utvecklarna av innovationen. Det är även 

viktigt att de ger användaren en möjlighet att fatta självständiga utvärderingsbeslut om 

innovationen. (Greenhalgh, 2005) 

3.3.1 Diffusionens fyra huvudelement 

Innovationens spridningsgrad påverkas av ett flertal faktorer. De fyra huvudelementen i 

diffusionen av nya idéer är innovationen, kommunikationen, tiden och de sociala systemen. 

(Rogers, 2003)  

Innovationen 

Orsaken till varför vissa innovationer sprids snabbare än andra ligger delvis i de egenskaperna 

som är avgörande för i vilken utsträckning innovationen antas. De fem egenskaperna är 

innovationens relativa fördelar (eng. relative advantage) till det den ersätter, kompatibiliteten 

(eng. compatibility) till de befintliga värderingarna, tidigare erfarenheterna och de potentiella 

användarnas behov, den uppfattade komplexiteten (eng. complexity) samt testbarheten (eng. 

trialability) och observerbarheten för individerna i det sociala systemet (eng. observability). 

Tidigare studier har visat att en av de viktigaste faktorerna som påverkar beslutet att anta en 

innovation är dess relativa fördelar gentemot det den ersätter (Rogers, 2003). I flera fall inom 

sjukvården har det däremot visat sig ta lång tid för innovationer att spridas och att implementeras 
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fullt ut trots att de ofta har bevisade relativa fördelar. Hur innovationens spridningstakt ska ökas 

är därför ett vanligt problem för individer och organisationer som ämnar sprida innovationer. 

Saknaden av forskning i området har därför höjt frågan om varför evidensbaserade
5
 innovationer 

inte sprids och adopteras snabbt nog inom exempelvis sjukvården. (Green et al, 2009; Yuan et al, 

2010) Initiativ har därför tagits till studier om aktiv spridning av innovationer inom sjukvården. 

Ett exempel är Yuan et al (2010) som föreslår olika strategier för aktiv spridning som ska främja 

innovationsgraden. Dessa strategier leder emellertid till olika utfall beroende på innovationens 

karaktär, olika kontextuella faktorer, externa incitament samt organisationers strukturella 

förutsättningar för att anta innovationer. Därför betonas även att förutsättningarna för 

spridningen kommer att skilja sig från fall till fall.    

Kommunikation 

Rogers & Kincaid (1981) definierar kommunikation som en process där aktörerna skapar och 

delar information med varandra för att nå en ömsesidig förståelse. Massmediekanaler som 

exempelvis radio, television och tidningar är normalt det snabbaste och effektivaste sättet att 

informera potentiella adoptörer om innovationen. Massmediekanaler skapar en medvetenhet 

bland åhörarna men för att kunna övertala en individ att acceptera en ny idé är dock 

interpersonella kanaler mer effektiva. Vid interpersonella kanaler sker utbyte av information 

muntligt (face to face). Informationsutbyte som sker via internet är en interaktiv 

kommunikationskanal som har blivit allt viktigare för att sprida innovationer de senaste 

årtiondena. (Rogers, 2003) 

 

Enligt Rogers (2003) har tidigare studier visat att de flesta individer inte utvärderar en 

innovations konsekvenser baserat på vetenskapliga studier. Även om objektiva utvärderingar inte 

är helt irrelevanta, litar de flesta individerna mer på subjektiva utlåtanden av socialt jämlika som 

redan adopterat innovationen. Diffusion är därför en social process som innefattar interpersonella 

kommunikationsrelationer. När individerna har gemensam subkultur och personliga och sociala 

likheter, kommer kommunikationen av nya idéer sannolikt ha större effekt i termer av ökad 

kunskap, attitydbildning och beteendeförändring. Ett av de mest utmärkande problemen vid 

spridningen av en innovation är att deltagarna inte har så stora likheter i vissa attribut såsom tro, 

                                                 

5
 Innovationer med bevisade relativa fördelar. (Yuan et al, 2010) 
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utbildning, socioekonomisk status etc. En förändringsagent vid implementeringen av en teknisk 

innovation är exempelvis mer tekniskt kunnig än klienterna. Skillnaden leder ofta till ineffektiv 

kommunikation då individerna inte ”talar samma språk”. Dock kan inte ny information om en 

innovation spridas om båda individerna är lika tekniskt okunniga. Diffusion av innovationen 

förutsätter att förändringsagenten har ny information att sprida. Idealet vore om 

förändringsagenten och klienterna har lika attribut vad gäller utbildning, socioekonomisk status 

och liknande, men har olika kunskap vad gäller innovationen. Normalt har dock 

förändringsagenten och klienterna inte lika attribut då kunskap och expertis av en innovation är 

relaterad till dessa tidigare nämnda attribut. (Rogers, 2003) 

Tid 

Tidsperspektivet påverkar diffusionen på olika sätt och Rogers (2003) menar att den är 

involverad i innovationens beslutsprocess. Beslutsprocessen är den mentala processen som 

individen genomgår från den första kontakten med innovationen till att forma en attityd gentemot 

den, för att senare besluta om att anta eller förkasta idén. Individer söker information i olika faser 

av beslutsprocessen för att minska osäkerheten om innovationens förväntade konsekvenser. 

Sociala system 

Det sociala systemet definieras som relationer mellan individer, informella grupper, 

organisationer och/eller subsystem som verkar för att uppnå ett gemensamt mål. Det utgör 

området där innovationen sprids. När nya idéer uppfunnits, spridits och adopterats eller 

förkastats uppstår vissa konsekvenser vilka leder till sociala förändringar. Sociala förändringar 

kan uppkomma när strukturella eller funktionella förändringar inträffar. (Rogers, 2003) Hur redo 

en organisation är att anta en innovation avgörs av olika faktorer. Det är mer sannolikt att en 

innovation antas om den stämmer överens med organisationens existerande värderingar, normer, 

strategier, mål, stödjande teknologi, blandning av färdigheter och arbetssätt. (Gustafson et al. 

2003)  

 

Vid spridningen av en innovation som grundar sig i ett politiskt beslut har studier visat att 

implementeringen av innovationen kommer gynnas av lagpåtryckningen. Har lag- eller 

regeländringen skett tidigt i implementeringsprocessen ökar chansen för en lyckad 

implementering. (Exworthy et al, 2002; Granados et al, 1997) Taylor et al (1998) menar däremot 
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att externa politiska beslut endast kan öka motivationen, men inte en organisations kapacitet att 

anta en innovation. Sådana beslut kan driva organisationer från innovationer och till att 

ifrågasätta vad de kommer krävas att göra i fortsättningen istället för att fokusera på lokalt 

alstrade idéer och prioriteringar. (Meyers et al, 1999) 

3.4 Ledarskap och psykologiska aspekter vid förändringsprocesser 

Införandet av en innovation innebär infrastrukturella förändringar samt förändringar i arbetssätt 

och sociala relationer i organisationer. Resultaten från studerade införanden av innovationer har 

visat sig vara komplicerade och relativt sparsamma. De är även svåra att lösgöra från de som rör 

förändringsledning och organisationsutveckling. (Greenhalgh et al, 2005) Ledningen av 

implementeringsprocessen kan därför relateras till den förändringsledning som beskrivs i 

managementlitteratur.   

  

De flesta författarna inom managementlitteraturen beskriver hur satsningar bör göras i olika steg 

för att förverkliga de önskade målen (till exempel Kotter 1996). Fokus ligger följaktligen på den 

process där verksamheten går från en fas till en annan. Ofta framhävs ledarnas betydande roll för 

förändringsprocessen, där deras stöd och engagemang är en förutsättning. (Jacobsen, 2004) Det 

krävs därmed en stark och tydlig ledning som är medryckande och kan skapa uppslutning kring 

förändringen. (Kotter, 1996) Det är även viktigt för ett dynamiskt processinriktat arbete att 

ledaren har erfarenhet om förändringsprocesser. Medling mellan olika åsikter och värderingar på 

ett pedagogiskt sätt anses också vara en viktig egenskap. (Parmander, 2005) Ledningen måste 

även förstå tidsdimensionen då en förändring utvecklas successivt över tid. Detta ska återspeglas 

vid upprättningen av tidplanen, vilken måste vara realistisk i förhållande till uppdraget. En 

realistisk tidplan är viktig för att upprätthålla engagemanget hos de som är inblandade i 

förändringen. (Jabocsen, 2005) 

 

Den som leder förändringen måste förstå de som berörs av den och de psykologiska aspekterna 

kring förändringen för att den ska vara genomförbar (Piderit, 2000). Ofta antas att det existerar 

ett naturligt motstånd till förändring hos människor vilket kan skapa improduktiva åtgärder. Dent 

(1999) menar att människor inte är emot förändringar i sig, de vill skydda sin status och trygghet 

vilket inte är samma sak som att vilja motstå själva förändringen. De berörda kan strida mot det 

okända och vara emot ledningens idéer som enligt de själva inte verkar vara realistiska. ”The 
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Social Cognitive Theory” antar att individer måste inneha själveffektivitet i den bemärkelsen att 

de måste tro på sin förmåga att kunna ändra sitt beteende. Det måste även finnas en uppfattad 

nytta i att förändra beteendet. Individer reagerar på hur de uppfattar konsekvenserna av deras 

beteende, därför måste de positiva förväntningarna av förändrat beteende överväga de negativa. 

(Robbins, 2003) Det är ledningens uppgift att skapa förutsättningarna som främjar 

beteendeförändringen. 
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4. EMPIRISKT MATERIAL 

Framställningen av det empiriska materialet kommer först ske i en övergripande fallbeskrivning 

som beskriver parterna, ansvarsfördelningen och händelseförloppet i kronologisk ordning. Det 

följs av en mer djupgående presentation över de områden som berör vår frågeställning med en 

väl avvägd balans mellan citat och kommenterande text. Det empiriska materialet har insamlats 

från samtliga intervjuer och införandemöten. 

4.1 Fallbeskrivning 

4.1.1 Ledande parter och ansvarsfördelning 

Pascal ordinationsverktyg är beställt av Center för eHälsa i samverkan, CeHis, och projektet 

styrs federativt av de tre parterna Inera AB, Apotekens Service AB och Apoteket AB utan en 

överordnande ledning. Samtliga tre parter inkluderades i projektet år 2009 i samband med att 

projektet startade, dock deltog inte Apoteket AB aktivt förrän i januari 2011. Ineras uppdrag var 

att ta fram ordinationsverktyget och säkerhetslösningar samt ansvara för dess införande i 

sjukvården. Apotekens Service skulle ta fram det nya centrala dosreceptregistret med tillhörande 

tjänster och Apoteket AB skulle flytta informationen från de lokala dosreceptregistren till det 

nya. De tre olika parterna ansvarar tillsammans med sina respektive kommunikatörer för att 

informera sina olika målgrupper. Ineras kommunikation sker inom ramen för den utfärdade 

kommunikationsplanen och har främst landstingen som målgrupp. Landstingens och 

kommunernas uppgifter var att informera kontaktpersoner på vårdenheterna. Därefter skulle 

förändringsarbetet ske på verksamhetsnivå och ledas av verksamhetschefer på respektive 

vårdenhet.  

4.1.2 Bakgrund 

År 2006 startades två projekt parallellt. Det ena var ett projekt som hette Nationell 

Ordinationsdatabas, NOD, vilket inte har samma innebörd som det nuvarande NOD-projektet. 

Det var ett långsiktigt projekt där man skulle skapa en ordinationsdatabas för vård inom 

landstingen vilket leddes av ett nationellt bolag som hette Carelink.  Bolaget ingår sedan år 2009 

i Ineras koncern. De tre stora landstingen Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen 
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och Region Skåne ställde dock krav på en snabbare lösning. Då startades Patientens 

Läkemedelsinformation, PLI där bland annat en läkemedelsmodul skulle tas fram för de tre 

regionerna. Ett sätt att få åtkomst till läkemedelsförteckningen utvecklades för att kunna se vilka 

läkemedel patienten hämtat ut på apoteket. Lösningen ansågs vara så bra att beslut fattades om 

att inte endast använda den inom landstingen, utan att den skulle frigöras nationellt via den 

Nationella Patientöversikten, NPÖ. Hösten 2008 slogs NOD ihop med de nationella delarna av 

PLI vilket resulterade i Pascal. De tre primära målen i Pascalprojektet var då att föra ut 

läkemedelsförteckningstjänsten i NPÖ, verka för att få en gemensam ordinationslista samt att få 

in dåvarande eDos, det vill säga dosdispenserade läkemedel i journalsystemen.  

 

År 2009 fick Pascalprojektet samma projektledare som tidigare varit projektledare för Svensk 

Informationsdatabas för Läkemedel, SIL. Det skedde i samband med att förvaltningen av SIL 

övergick från landstingen till Inera. I samband med detta påbörjades förarbeten för Pascal där 

förutsättningarna för verktyget utreddes. För att kunna skapa verktyget sammansattes en 

referensgrupp för användargränssnitten som var indelad i tre delar. Den första delen bestod av 

användare i form av läkare från olika landsting i Sverige där olika journalsystem användes, samt 

en kommunrepresentant. Den andra delen utgjordes av intressenterna Apoteket AB, Apotekens 

Service AB samt Socialstyrelsen. Anledningen till att de inkluderades var att Apoteket AB som 

ska lämna ifrån sig eDos, hade stora kunskaper inom området, att Apotekens Service skulle 

ansvara för receptregistret och alla dospatienter, och att Socialstyrelsen hade gjort en utredning 

om äldre och läkemedel där många åsikter om eDos uttrycktes. Den tredje delen bestod av 

personer med kunskaper om hur människor interagerar med datorer, bland annat en grafisk 

formgivare och en interaktionsdesigner. Utöver detta gjordes även mycket research genom att 

personer åkte ut och pratade med användare om hur de jobbade och hur de istället skulle vilja 

jobba.  

 

Pascalprojektet hade från början som första prioritet att förse sjukvården med ett 

ordinationsverktyg som visar en gemensam ordinationslista där det endast finns ett original och 

en utbytespunkt. Kring årsskiftet 2010/2011 tog emellertid projektet en vändning när beslutet 

fattades av beställarfunktionen CeHis att öka säkerheten för hanteringen av patienters 

information. En säker inloggning till Pascal ordinationsverktyg var nödvändig för att verktyget 
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skulle uppfylla Patientdatalagen (SFS 2008:355) som trädde i kraft i juli 2008. Det beslutades 

därmed att den tänkta inloggningen som skulle ske på samma sätt som i det befintliga systemet 

eDos, genom användarnamn och lösenord inte var tillräckligt säker. Ineras lösning var att den 

nya inloggningen endast skulle kunna ske genom rollbaserad behörighetsstyrning och säker 

autentisering. Därmed ställdes kravet att Pascal skulle införas i samband med två tekniska 

infrastrukturtjänster. Praktiskt innebar det att varje användare behövde förses med ett personligt 

tjänstekort, ett så kallat SITHS-kort som krävs för identifieringstjänsten och att varje 

organisation fanns beskriven i katalogtjänsten HSA (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister). I 

HSA-katalogen skulle varje användare tilldelas ett medarbetaruppdrag för en given vårdenhet. 

Därefter skulle behörigheten styras av personliga attribut som anges såsom förskrivarkod (ex. 

läkare), legitimerad yrkesgrupp (ex. sjuksystrar, apotekare) eller befattning (ex. läkarsekreterare).  

 

Planer för införandet hade påbörjats redan under hösten 2010 med en första tidplan för införandet 

i januari 2011. Ett påbud skickades därför ut under hösten 2010 till landstingen om att 

implementeringsansvariga för respektive landsting och regioner skulle utses, men påbudet 

hörsammades inte. I januari-februari 2011 började det däremot bli akut och man kallade till ett 

första möte där endast sju av samtliga 21 landsting/regioner var representerade. Månaden därpå 

närvarade 14 implementeringsansvariga, siffran fortsatte att stiga och införandemötena hölls 

därefter månadsvis. Den nya tidplanen för införandet hade flyttats fram till augusti 2011. 

 

Ändringarna i projektets mål medförde en större arbetsbelastning och att uppdraget växte i 

omfattning. Inera hade då behovet av att bemanna projektet och driva in kompetens. De hade 

även fått kritik från de andra två parterna om att kompetensen saknades för att driva projektet. 

Det ledde till att ett införandeprojekt för säkerhetstjänster startades och i april 2011 började de 

utfärda planer för införandet. I samband med det allokerades uppgifterna om och 

projektledningen för Pascalprojektet överlämnade en större del av sina uppgifter till 

införandeprojektet som skulle drivas av en nyrekryterad projektledare. Införandeprojektet 

startades i praktiken när planerna var klara i augusti 2011. Pascalprojektet som tidigare var ett 

projekt blev nu ett program som bestod av tre delprojekt som drevs parallellt. Varje delprojekt 

hade en projektledare som tilldelades ett respektive ansvarsområde; en ansvarig för 

systemutveckling, en ansvarig för införandet av säkerhetstjänster samt en ansvarig för 
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ordinationsverktyget och utbildning. Den person som nu var ansvarig för ordinationsverktyget 

var samma person som ledde det första Pascalprojektet. Den överordnade samordningen av de tre 

projekten i sin helhet leddes därefter av en överordnad programansvarig för programmet ”Pascal 

– säkerhetstjänster och samordning”.  

 

För de implementeringsansvariga i landstingen/regionerna innebar förberedelserna för införandet 

av Pascal med HSA-katalogen och SITHS-korten en stor arbetsbelastning. Då Inera ägs av 

landstingen/regionerna och inte av kommunerna, faller kommunerna utanför Ineras 

ansvarsområde. För att fånga upp kommunerna drevs ett kommunprojekt parallellt på SKL sedan 

år 2009 som dock hade gått sämre än förväntat. För att hinna med tidplanen fick landstingen, 

som har informationsansvar gentemot kommunerna, i uppgift av Inera att förse kommunerna 

med den information och det införandestöd de behövde. Dock avsa sig en del landsting det 

ansvaret på grund av den stora arbetsbelastningen. När huvudmannen på CeHis samtidigt 

konstaterade att kommunprojektet gick dåligt kontaktade han Inera. I oktober 2011 startade 

därmed ett samarbete mellan SKL och Inera med uppdraget att se till att kommunerna ska hinna 

ansluta sig till säkerhetstjänsterna. Inera antog sig därmed ansvaret att delvis även stödja 

kommunerna, bland annat genom frivilliga telefonkonferenser en gång i veckan samt genom ett 

samarbete för informationsutdelning med kontaktpersoner på SKL. 

 

Tidplanen för införandet försköts ännu en gång och införandet var beräknat att starta i mars 2012 

per dosapotek
6
 och vara klart i maj. Under februari 2012 utfördes därför en pilot där 

ordinationsverktyget testades i Västra Götalandsregionen och Mölndals kommun för att hitta 

eventuella fel och åtgärda dem inför den slutgiltiga övergången till Pascal. I april 2012 gjordes 

även en minimigrering
7
 av 1300 dospatienter i samma landsting där patientinformationen 

flyttades till Apotekens Service för att testa ordinationsverktyget i skarp drift. Information om 

migreringen skickades ut via veckobrev och resultaten presenterades på införandemötet den 24 

april 2011. Minimigreringen gav oväntade resultat och det visade sig att Apoteket AB inte var 

tillräckligt förberedda för en övergång till det nya systemet. Det krävdes därför en framflyttning 

                                                 

6
 Apoteken som producerar och levererar dospåsar till patienter. (Inera, 2012) 

7
 Överföring av patientinformation från dosapotekens register till Apotekens Service register. 
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av tidplanen för att hinna utföra ytterligare kvalitetssäkringar. Införandet beräknades nu starta i 

maj och vara slutfört i juni 2012.  

4.1.3 Respondenters bakgrund, befattningar och ansvarsområden i projektet 

Projektledning och kommunikatör på Inera 

Samordnande programledare 

Den samordnade programledaren har det övergripande ansvaret för Pascalprojektet. Han är en 

externrekryterad konsult som tidigare bland annat arbetat för konsultföretaget Grandezza. Han 

har flera års erfarenheter av projektledning och har jobbat i internationella projekt i Sverige. 

Tidigare har han arbetat mycket för det internationella företaget Canon. Pascalprojektet är det 

första projekt han arbetar med inom offentlig sektor.   

 

Projektledare, ansvarig för införandet 

Införandeansvarig är externrekryterad, hon har precis som den samordnande programledaren en 

bakgrund i industrin och har tidigare arbetat som projektledare i internationella 

förändringsprojekt på Ericsson. 

 

Projektledare, ansvarig för ordinationsverktyget 

Ansvarig för ordinationsverktyget har varit med att utveckla Pascal och sett till att det uppfyller 

användarnas behov. Hon är fast anställd på Inera och var ensam projektledare för Pascalprojektet 

före ansvarsfördelningen förändrades i april år 2011. Hon har arbetat som informationsspecialist 

i läkemedelsbranschen och även som projektadministratör då hon lett ett projekt med syfte att 

sätta en läkemedelsmodul i drift.  

 

Ineras kommunikatör 

Ineras kommunikatör ansvarar för kommunikationen till landstingen. Hon har arbetat som 

kommunikatör i flera år och har varit anställd på Inera sedan 2006 där hon var inblandad i 

utvecklingen av tjänsten 1177 som tidigare hette Sjukvårdsrådgivningen. Innan anställningen på 

Inera arbetade hon bland annat flera år som pressekreterare i Stockholms Stadshus och även på 

Riksbyggens marknadsavdelning. Hon saknar därmed teknisk kunskap och måste därför ofta 

samarbeta med specialister när hon kommunicerar.  
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Implementeringsansvariga i landstingen 

Samtliga implementeringsansvariga valdes ut av landstingen. 

 

Västra Götalandsregionen, VGR 

Västra Götalandsregionen har två implementeringsansvariga som delar på ansvaret för 

uppdraget. Båda arbetar med förvaltning och läkemedel övergripande i regionen och har tidigare 

erfarenheter av att leda projekt. Den ena är koordinator och har tidigare arbetat som 

sjuksköterska. I Pascalprojektet har hon det övergripande koordinerings- och strategiska ansvaret 

för införandet i VGR. Hon har även ett informationsansvar mot kommuner och privata 

vårdgivare. Den andra är förvaltare med verksamhetsinriktning i läkemedelsfunktionen och sitter 

även med i den medicinska referensgruppen som har hjälpt att ta fram användarkrav för 

applikationen. Hon har tidigare arbetat som barnmorska och båda har därför en insyn över hur 

det fungerar ute i verksamheterna.  I Pascalprojektet har hon det operativa ansvaret för införandet 

i VGR. Hon har även ett informationsansvar till kommunerna och privata vårdgivare gällande 

utbildning i Pascal samt frågor gällande HSA-katalogen och SITHS-korten. 

 

Stockholms läns landsting, SLL 

SLL:s implementeringsansvarige har en bakgrund som sjuksköterska men arbetar numera i 

landstinget på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är projektledare för projektgruppen eHälsa 

och strategisk IT som implementerar olika IT-stöd, ofta inom läkemedel. Hon har tidigare 

erfarenheter av implementeringsarbete då hon har varit inblandad i implementeringen av e-recept 

och datorjournalsystem. I Pascalprojektet är hon införandeansvarig för Pascal i SLL. Hon har ett 

ansvar för informationsutdelning och utbildning i Pascal bland kommunerna. 

 

Region Halland 

Region Hallands implementeringsansvarige har en bakgrund som sjuksköterska men arbetar nu 

på landstingets läkemedelsenhet där olika läkemedelsstöd för vården utvecklas och införs. 

Tidigare har hon deltagit i införandet av en läkemedelsmodul för öppen- och slutenvård. I det 

projektet var hon projektledare men även ansvarig för utbildningen av alla användare i den nya 

applikationen. I Pascalprojektet har hon ett samordningsansvar mellan Region Halland, 
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förvaltningarna, kommunerna och de privata vårdgivarna. Hon förser även kommunerna med 

SITHS-kort och tillgång till HSA-katalogen och utbildar kommunernas användare i Pascal. 

 

Landstinget Gävleborg 

Landstinget Gävleborgs implementeringsansvarige arbetar inom landstinget som 

systemförvaltare där hon arbetar centralt inom landstinget med vårdfrågor och vårdsystem. Hon 

är sjuksköterska i grunden men har sedan anställningen i landstinget främst arbetat med 

journalsystem och läkemedelsmoduler. Hon beskriver arbetet inom landstinget som ständiga 

förändringsarbeten och anser därför att hon har erfarenhet på området. I Pascalprojektet ansvarar 

hon för implementeringen av Pascal i Gävleborg och ska samordna projektets olika delar. Hon 

ansvarar även för kortutgivningen i kommunerna, samt utbildar kontaktpersoner i kommunerna i 

ordinationsverktyget. 

 

Regionala kommunsamordnare 

Ansvarig för kommunprojektet på Sveriges Kommuner och Landsting  

Den ansvarige för kommunprojektet är en fristående konsult. Han är för tillfället engagerad i ett 

fall på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL där han arbetar inom området Teknisk 

infrastruktur i kommunerna och kommunal IT-samverkan. Hans uppdrag genom SKL startades 

år 2009 och är att stödja kommunerna i förberedelserna för övergången till Pascal 

ordinationsverktyg. 

 

Regional kommunsamordnare i Norrbotten 

Norrbottens regionala kommunsamordnare arbetar på kommunförbundet Norrbotten som 

samordnare för e-hälsofrågorna i Norrbottens 14 kommuner. Hon har arbetat inom socialtjänsten 

i 30 år men har under de senaste fem åren varit projektledare för länets övergripande e-

hälsofrågor inom den nationella IT-strategin. Hon har aldrig arbetat inom sjukvården. I 

Pascalprojektet ansvarar hon för att få infrastrukturen (HSA-katalogen och SITHS-korten) på 

plats i Norrbottens kommuner.  

 

 

 



37 

 

Regional kommunsamordnare i Jämtland 

Jämtlands regionala kommunsamordnare arbetar på Regionförbundet Jämtlands län och är 

huvudprojektledare för eHälsa. Hon är i grunden sjuksköterska på slutenvården men är även 

programvaruingenjör och programmerare. Hon har tidigare erfarenheter av säkerhetstjänsterna 

HSA och SITHS och har även arbetat som förvaltare av eDos. Utöver det har hon arbetat som 

verksamhetsutvecklare och har infört journalsystem. Hon saknar dock erfarenheter inom 

projektledning. I Pascalprojektet ansvarar hon för att få infrastrukturen (HSA-katalogen och 

SITHS-korten) på plats i Jämtlands åtta kommuner.  

4.1.4 Ledningsförhållandet mellan de tre ledande parterna 

De tre samarbetande parterna i Pascalprojektet var Inera AB, Apoteket AB och Apotekets 

Service AB vilka enligt ansvarige för införandeprojektet hade olika målsättningar och därmed 

olika drivkrafter. Ansvarig för ordinationsverktyget berättar att Inera ansvarar för att förse 

vården med en välfungerande applikation för ordination, Apotekens Service AB är en ny 

organisation som ska växa och som vill ta till sig verksamheter medan Apoteket AB vill bli av 

med sina gamla system, bli en dosproducent bland många andra samt bli konkurrenskraftig. 

Trots parternas olika drivkrafter och olika ansvarsområden är de i grunden beroende av att Pascal 

införs för att de ska nå sina mål vilket även gör dem beroende av varandra menar ansvarig för 

införandeprojektet.  

 

”Det är en hel integrationskedja, det är många system som ska samverka, det måste vi 

göra tillsammans.” (Projektledare, ansvarig för införandeprojektet) 

 

Inera utvecklar ett användargränssnitt som kan föra in och hämta information i Apotekens 

Service databaser. Ur samma databas måste dosapoteken, som dosproducenter, sedan kunna 

hämta ut information för att kunna leverera till patienterna. Ansvarig för införandeprojektet 

menar att det därmed är viktigt att de olika parterna tar ansvar för sina respektive områden och 

slutför sina uppgifter i tid för att samarbetet ska kunna fungera. Ansvarig för 

ordinationsverktyget menar dock att detta inte alltid varit möjligt:   
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”Apoteket AB har alltid legat efter. När vi [Inera] började under hösten 2009 med att 

fundera över krav och började diskutera hur vi ska göra, så kom de in i januari 2011 och 

med väldigt många konsulter som skulle ta fram ett nytt system.”  

 

Apoteket AB kom in ungefär ett och ett halvt år efter att Inera och Apotekens Service satte igång 

med att arbeta in funktionskrav och att arbeta fram tjänster. Den ansvarige för 

ordinationsverktyget menar att det kan ha berott på att de i samband med omregleringen av 

apoteksmarknaden hade ett stort antal andra åtaganden och att de därför inte prioriterade Pascal.  

 

”De [Apoteket AB] ska omreglera sig själva, först på öppenvården där de ska bli ett 

apotek bland många andra och sedan ska de omreglera sig på Dos. De hade helt enkelt 

inte tid då de skulle byta ut alla sina system och skära ned sina kostnader. De hade även 

en personal som är född på 40-talet där många går i pension, så de har många saker 

samtidigt just nu. De mäktar inte med helt enkelt och de hann inte ikapp förrän i januari 

2011 när de kom in i projektet.” (Projektledare, ansvarig för ordinationsverktyget) 

 

Det har funnits ett antal situationer under projektets gång där det har visat sig att Apoteket AB 

inte hinner med. Under införandemötet med implementeringsansvariga den 24 april 2012 gjorde 

programledaren ett uttalande om minimigreringen som genomfördes i VGR samma månad. Det 

framkom att Dosapoteket ”gick på knäna” enligt programledaren och man hade ”spräckt deras 

kapacitet”. Apoteket AB var inte tillräckligt förberedda och personalen orkade helt enkelt inte 

med, vilket var en av anledningarna till att det beslutades att flytta fram tidplanen.  

 

Genom att parterna måste samarbeta har det lett till att de ibland måste kompromissa för att 

hinna med tidplanen, menar ansvarig för ordinationsverktyget. Ett exempel var när Inera hade 

utvecklat en ”ändra-funktion” där läkarna kunde gå in och ändra läkemedel för en patient, 

läkarna kunde trappa upp ett läkemedel eller trappa ner. Hon berättade att ”… det visade sig att 

så som vi hade byggt funktionen och fått den godkänd så hade inte Apotekens Service och 

Apoteket AB byggt den, och återigen har vi kort om tid, vem får inaktivera sin funktion? Jo det 

få vi i Pascal … det var det snabbaste sättet. Apotekens Service och Apoteket AB hinner inte 

göra klart det, plus att de här förändringarna kan påverka apoteksaktörer där ute.” Ansvarig för 
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ordinationsverktyget menar vidare att det är viktigt att stödja varandra genom hela processen, 

”… fungerar inte en länk i kedjan så brister den, så man kan inte lämna någon utanför.”. Det är 

en förutsättning att de är överens om vad som ska göras och inte göras, och tillsammans finna 

gemensamma lösningar för de problem som uppstår. Detta har däremot inte varit lätt alla gånger: 

 

”… det är ett av problemen i projektet skulle jag vilja säga. Vi är tre parter, det är 

Apoteket, Apotekens Service och Inera, det är alltså ingen traditionell ledning. Det här är 

det mest komplexa projekt jag har jobbat i, och jag har ändå jobbat i väldigt stora 

internationella projekt.” (Projektledare, ansvarig införandeprojektet) 

 

På grund av detta har det stundtals efterfrågats ett överordnat styre i syfte att underlätta det 

gemensamma beslutsfattandet: 

 

”Det som har saknats som jag tror att också många andra har sagt är väl att det inte har 

funnits någon överordnad programledning, utan var och en måste liksom hävda sin sak.” 

(Projektledare, ansvarig för ordinationsverktyget) 

 

Den ansvarige för ordinationsverktyget tror även att ett överordnat styre skulle ha bidragit till att 

Apoteket AB hade varit ”tidigare på banan” genom ett mer påtvingat deltagande. Ansvarige för 

införandeprojektet instämmer: 

 

”Ibland så skulle det kunna ha varit bra tycker jag… det är klart att det är bra om någon 

hade sagt till dem att ”Nu måste ni faktiskt göra det här också!” för om man ser på hela 

projektet så har det hållit på länge på grund av att alla parterna inte varit med från 

början.” 

 

Det är något som den samordnande programledaren däremot inte håller med om: 

 

”Jag tror inte att det hade gått utan det är nog så här det är bara. Man kunde klart ha haft 

en projektledare för alltihopa, men ja, hade det hjälpt? Vete sjutton! Sen är de här 
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organisationerna så starka i sig, så en projektledare som skulle styra tre organisationer 

hade nog fått ett helvete tror jag.” 

 

Samarbetet mellan Inera, Apotekens Service och Apoteket AB beskrivs dock som mycket bättre i 

nuläget än vid start år 2009. Att alla parter har lika stort ansvar för att systemen i slutändan ska 

samverka innebär att en bra relation och kommunikation mellan parterna har varit en viktig 

aspekt genom hela projektet. Ansvarig för införandeprojektet menar att transparens har varit en 

viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete: 

 

”Vi har ju olika drivkrafter, samarbetet har fungerat väldigt bra men man måste vara 

observant på de här olika drivkrafterna. Vi pratade förut om hur man ska göra ett 

framgångsrikt projekt. För mig betyder ett framgångsrikt projekt också att man är 

transparent, det måste vara transparent hela tiden och det för jag in i grupperingen. ”Vi 

behöver vara transparenta, Du har inte varit transparent!”.” (Projektledare, ansvarig för 

införandeprojektet) 

 

Det är viktigt att ”alla går i takt och har en transparent samsyn, man måste plocka upp mål och 

vision, [visa att] ”Det är hit vi ska!” och försöka få alla att gå dit.” Ansvarige för 

införandeprojektet förklarar vidare att transparens handlar om att ”beskriva sin verklighet och 

vad man förhåller sig till för de andra parterna, så att de i sin tur vet vad de ska förhålla sig till. 

Man måste hela tiden skapa förståelse hos de andra parterna. Om de bara ser ett krav utan en 

motivering till varför man kräver det man kräver kan inte denna förståelse skapas”. Det är viktigt 

att alla får ”hela den logiska kedjan” menar den ansvarige för införandeprojektet. Transparensen 

mellan Inera, Apotekens Service och Apoteket AB, tillägger hon, ”har utvecklats ganska mycket 

under tiden, vi är mycket bättre nu i vår transparens men vi har fortfarande olika drivkrafter, det 

är olika affärer och alla vill inte blotta allt…”.  

 

Även om de tre parterna inte alltid är överens förklarar kommunikatören hur viktigt det är att 

trots det hålla ihop utåt sett. ”Det är viktigt för engagemanget att hålla ihop projektet hela vägen 

ut, speciellt då man inte styr över landstingen”, förklarar hon. 
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”Det är jätteviktigt när man jobbar i ett sådant här projekt att man inte hänger ut varandra 

för på det sättet sänker man sig själv. Det är lätt att vilja det när man är projektledare eller 

när man är med [i projektet] och man är skitsur för att man själv har gjort ett jättebra jobb 

och inte den andra organisationen. Där får jag vara med och säga ”för hela projektet är 

det mycket bättre att vi håller ihop”. (Kommunikatör, Inera) 

 

4.1.5 Ledning och samordning av landsting och kommuner  

Den ansvarige för ordinationsverktyget förklarar att de i samband med Pascalprojektets start 

valde att arbeta runt Patientdatalagen (SFS 2008:355) och använda samma inloggningssätt som 

för eDos då man ansåg att tiden var knapp. Hon förklarar vidare att när beslutet sedan fattades att 

utöka projektet genom att utveckla rollbaserad behörighetsstyrning och säker autentisering 

startades ett införandeprojekt som skulle komma att kräva ett omfattande förändringsarbete bland 

landsting och kommuner. HSA-kataloger skulle utfärdas och SITHS-kort skulle delas ut till 

samtliga användare. Pascalprojektet var därmed beroende av att de rätta förutsättningarna inför 

övergången hade skapats i verksamheterna innan bytet från eDos till Pascal:  

 

”Ja man är ju tvungen, för att den dagen man har bytt [till Pascal]… har du inte ditt 

SITHS-kort och har du inte rätt information i HSA, då kommer du inte in i Pascal.” 

(Projektledare, ansvarig för ordinationsverktyget) 

 

Följaktligen låg ett gemensamt ansvar hos samtliga aktörer att klara sina uppgifter i tid för att 

Pascal skulle kunna införas. Ineras kommunikatör berättar att de inte kan välja att slutföra sina 

uppdrag när som helst och att varje aktör är helt beroende av att det fungerar på nationell nivå.  

Ansvarige för införandeprojektet förklarar å andra sidan att varje landsting och kommun ansvarar 

för att organisera sin vård eller omsorg och att det därmed är deras eget ansvar hur de organiserar 

införandet. Denna grundläggande problematik menar hon har satt sin prägel på hela projektet: 

 

”Vi kan ju inte beordra landstingen att göra det de ska göra, det genomsyrar hela 

projektet. Alla delar är självständiga.” (Projektledare, ansvarig för införandeprojektet) 
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Hon förklarar vidare att CeHis som uppdragsgivare har huvudansvaret för införandet medan 

varje landsting ansvarar för sin egen del. Ineras ansvar, som utförare av uppdraget, är begränsat 

till att underlätta införandeprojektet. Ineras kommunikatör menar att det egentligen är 

landstingen som ska organisera det mesta och anser därför att Inera som stödorganisation har gått 

ganska långt i sin hjälp jämfört med vad uppdraget egentligen var. Då det är första gången HSA-

kataloger och SITHS-kort används på ett sådant kritiskt sätt har stort fokus legat på just 

säkerhetstjänsterna och att utveckla införandestöd för dem, tillägger hon. Den ansvarige för 

införandeprojektet förklarar att även om det är landstingens och kommunernas eget ansvar att 

ansluta sig till säkerhetstjänsterna så är det däremot Inera som har strukturen och därför måste 

tala om för dem hur de ska gå tillväga. 

 

”Egentligen skulle jag vilja säga att vi inför rollbaserad behörighetsstyrning som sedan 

lagras i en katalog som heter HSA. Det är rollen som talar om för mig vad jag får göra. 

Det är alldeles nytt i vården, det är ganska nytt skulle jag vilja säga även i andra 

applikationssammanhang.  Så det är det jättestora, det är där det stora arbetet har varit 

och där måste man anpassa sig till Patientdatalagen.” (Projektledare, ansvarig för 

införandeprojektet) 

 

Just för HSA-katalogerna har den generella uppfattningen varit att Patientdatalagen har varit svår 

att tolka, berättar införandeansvarige. Efter att Inera blivit inblandade i det kommunprojekt som 

pågick på SKL har de även fått medverka till att stödja kommunerna. Den ansvarige för 

kommunprojektet på SKL menar att det uppstått stora svårigheter med att utföra det praktiska 

arbetet för kommunerna under processens gång. Tolkning av Patientdatalagens krav har varit ett 

moment som diskuterats till stor del där frågor berört hur de ska upprätta själva organisationen 

med bland annat vårdgivare, vårdenhet och vilka som är verksamhetschefer. Projektledaren för 

införandet menar att anledningen till att kommunerna har haft svårigheter med lagtolkningen är 

att många stycken i PDL är skrivna efter landstingens sjukvårdsverksamhet. Det har heller inte 

funnits direkta regler för hur kommunerna ska göra vilket är en del i problematiken menar hon. 

Den ansvarige för kommunprojektet på SKL menar att det emellertid inte kan finnas direkta 

regler för hur kommunerna bör göra: 
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”Det här är frågor som inte går att ge ett exakt svar på eftersom det är verksamhetschefen 

i respektive vårdgivare som ansvarar för att det här sköts utefter de lagar som finns. Detta 

är omöjligt att ge ett direkt råd för om hur man kan göra det eftersom man organiserar det 

på så många olika vis. En del har till exempel legitimerad personal som enbart jobbar på 

vissa boenden och en del har personer som jobbar över hela kommunen.” (Ansvaring för 

kommunprojektet, SKL) 

 

Den ansvarige för kommunprojektet understryker vikten av att HSA-katalogen är uppsatt på rätt 

sätt. Fel kan antingen medföra att vårdutförare inte kan komma åt den information de har 

behörighet att se eller att de ser mer information än nödvändigt. SKL lät därför, i samarbete med 

Inera, en kommunjurist bygga en rådgivande skrivelse som har hjälpt kommunerna med hur de 

ska gå tillväga för att föra in organisationen i HSA-katalogen. SKL jobbar emot en chefsnämnd i 

organisationer vilka har ett eget ansvar, de kan därmed inte enligt ansvarige för 

kommunprojektet ”skylla på oss [SKL] och säga att vi har gett för dåliga råd, varje vårdgivare 

har ansvaret att svara för Patientdatalagen och då blir det väldigt känsligt att man ger ut 

definitiva råd över hur man ska sköta sig”. Ansvarige för kommunprojektet betonar att ”så länge 

landstingen och kommunerna kan hålla isär att det inte är krav som ställs och enbart faktiska råd 

så ska det inte vara någon rättslig problematik”. Den ansvarige för införandeprojektet berättar att 

anledningen till att de bistod med den inkopplade juristens lagtolkning var ”för att inte alla ska ta 

sina lokala jurister som faktiskt inte heller har den här kompetensen”. Lagtolkningen är bara en 

del av allt införandestöd Inera har försett landstingen och kommunerna med. Införandeansvarig 

berättar att det har funnits flera olika typer av stöd och riktlinjer som samtliga berörda har kunnat 

ta del av via Ineras hemsida. Till en början fanns det ”frågor och svar” men den funktionen 

visade sig vara ineffektiv: 

 

”… det är svårt att underhålla ”frågor och svar” för vi vet inte vad vi skrivit tidigare, det 

är inte säkert att det stämmer. Det kom så väldigt många frågor också så då sa vi att nu 

måste vi ha något annat.” (Projektledare, ansvarig för införandeprojektet) 

 

Enligt den ansvarige för införandeprojektet var Inera därför tvungna att tänka ut ett bra sätt att nå 

ut till alla för att besvara deras frågor. På hemsidan finns det idag bland annat en Wiki som 
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innehåller beskrivningar på i princip det mesta som de berörda behöver veta. Det finns även 

inspelade webbseminarier, det vill säga korta filmer där det återges grundligt hur HSA-katalogen 

ska upprättas och där ordinationsverktyget även presenteras.  

 

”Utgångspunkten när jag funderade på det här var att det måste vara korrekt information. 

Vi får inte hålla på med någon sorts visklek, det funkar inte för då kommer det bara 

tillbaka en massa frågor till oss. Då funderade jag, jag har ju en dotter som pluggar och 

hon brukar titta på lärare på Youtube. Då tänkte jag ”ja men det där känns ju bra, vi ska 

också göra filmer”. Det var så min tanke kom. Sedan har jag ju också jobbat i 

Ericssonkoncernen där vi är väldigt vana vid att koncernredovisningar eller 

bolagsredovisningar körs via webben. Så det är inget nytt fenomen egentligen.” 

(Projektledare, ansvarig för införandeprojektet) 

 

Ansvarige för införandeprojektet förklarar vidare att ”webbsemiarierna handlar mycket om en 

lärarutbildningssituation, att så här ska ni göra”. Kravet var att webbseminarierna inte fick vara 

längre än 5-10 minuter så att de enkelt kunde sitta på sin arbetsplats och titta utan att behöva 

boka en längre tid till det. Införandeansvarig understryker att ”i den här komplexiteten är det ju 

så att vi är geografiskt spridda över hela Sverige, så det var baktanken till att de här 

webbseminarierna kom till. ”Hon förklarar vidare att Inera inte heller befinner sig i samma 

verklighet som landstingen och att det därför behövdes någonting som kompletterade 

webbseminarierna: 

 

”I webbseminarierna är det väldigt mycket vi som informerar. Det finns ju väldigt mycket 

kompetens inne i landsting och kommuner så därför har vi också tagit fram ett 

onlineforum. Vi sitter ju centralt, ganska långt ifrån verkligheten. Istället för att ställa 

frågor till oss så skulle de fråga de andra som faktiskt sitter ute i landstingen. Det är ju 

lättare att fråga någon som sitter i samma verklighet, ”Hur har ni gjort? Hur har ni löst det 

hela?” Så den varianten har vi också men tyvärr är det inte någon som använder den. Det 

är helt fel generation. Min erfarenhet är även att det krävs en bra moderator för att få 

igång det, men det har vi inte lyckats med. Det är en mognadsfråga tror jag så det är inte 
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så att folk inte vetat att den funnits, jag tror bara att det är målgruppen som är fel ålder.” 

(Projektledare, ansvarig för införandeprojektet) 

 

Kommunikatören berättar att allt färdigställt införandestöd har gjorts tillgängligt via Ineras 

hemsida. Det är något de har varit noga med att informera om. Förutom Wikin och 

webbseminarierna har det funnits andra stöd som exempelvis checklistor som beskriver vad som 

måste vara klart i verksamheterna, tillägger hon. Enligt den införandeansvarige har Inera även 

erbjudit sig att åka ut och hålla extra möten för de landsting, kommuner och privata vårdgivare 

som har efterfrågat det. De har träffat ungefär 600 personer vid åtta olika tillfällen.  

 

Utöver de stöd som funnits tillgängliga via hemsidan berättar den samordnande programledaren 

att Inera har hållit införandemöten månadsvis där samtliga implementeringsansvariga och ibland 

kommunsamordnare eller andra IT-ansvariga har deltagit. Under dessa möten har Inera 

informerat de implementeringsansvariga, följt upp hur det har gått för deras landsting och 

kommuner samt gett dem tillfälle att ge uttryck för klagomål eller funderingar.  Den 

samordnande projektledaren berättar att återkommande funderingar och problem som dykt upp 

bland implementeringsansvariga sammanställts före mötet för att därmed kunna bistå med snabb 

återkoppling. I många fall har implementeringsansvariga framfört synpunkter från användarna. 

Vid problem och frågor som inte kunnat besvaras vid mötet har programledaren och 

införandeansvarig lovat att ta reda på svaren och eventuellt lägga upp dem vid nästa 

veckobrevutskick. Införandemötena riktas främst till de implementeringsansvariga. För att de 

regionala kommunsamordnarna ska få information som är specifikt riktade till dem anordnades 

telefonmöten varje vecka där kommunernas arbetsinsatser följts upp. De regionala 

kommunsamordnarna har även möjlighet att få svar på frågor och funderingar vid dessa tillfällen, 

förklarar den samordnande programledaren. För ordinationsverktyget, berättar 

applikationsansvarige, har det funnits andra stöd som till exempel Ineras e-learning som 

beskriver all funktionalitet i Pascal ordinationsverktyg. Inera har nyligen även skapat en 

funktionsbrevlåda där felanmälningar och andra frågor kan skickas för att samla dessa på ett 

ställe. Den ansvarige för ordinationsverktyget förklarar att e-learningen har fungerat väldigt bra 

som stöd för utbildningen i ordinationsverktyget. 
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”Den är upplagd så att man kan köra den från ax till limpa och den släppte vi ju tidigt. 

”Vad i hela friden ska jag göra? Jo jag ska ta fram patientens ordinationslista, vad gör jag 

då?” Då kan man ta sig igenom hela e-learningen på det sättet om man nu inte förstår vad 

man ska göra.” (Projektledare, ansvarig för ordinationsverktyget) 

 

E-learningen har varit tillgänglig via Ineras hemsida men är nu, sedan ett tag tillbaka, även 

inbyggd i ordinationsverktyget berättar ansvarige för ordinationsverktyget. Detta gör 

ordinationsverktyget så användarvänligt att applikationsfrågor aldrig ska behöva uppstå, utan de 

ska användarna kunna klara själva menar hon. Hon förklarar vidare att Inera även har hållit ett 

antal utbildningstillfällen, närmare bestämt elva tillfällen som implementeringsansvariga, 

landstingens och kommunernas utbildare samt ett antal privata vårdgivare har tagit del av. Totalt 

har Inera utbildat 77 personer som har fört utbildningsinsatserna vidare ner mot verksamheterna. 

Den generella responsen har enligt den ansvarige för ordinationsverktyget varit positiv: 

 

”Jag tycker det var en väldigt positiv feedback, mycket av det som kommer fram handlar 

ju inte om Pascal utan det handlar mer om rutiner i verksamheten”. 

 

De frågor som har dykt upp har enligt den ansvarige för ordinationsverktyget mestadels handlat 

om vad personalen gör när Pascal inte fungerar. Svaret har varit ”Ja, men vad gör ni när eDos 

inte fungerar? Det är ingen skillnad egentligen.” På så sätt har oron kring övergången till viss del 

stillats. En förutsättning för att verksamheterna ska kunna få hjälp när Pascal inte fungerar är att 

en lokal support bildats före övergången till Pascal för att hantera dessa frågor. Inera uppmanade 

därför landsting och kommuner att bilda en lokal support vilken kan vara en IT-ansvarig för en 

kommun men även en medicinskt ansvarig läkare på ett sjukhus. Ansvarig för 

ordinationsverktyget berättar att den lokala supporten ser olika ut i olika landsting och 

kommuner då ansvaret ligger på dem. Genom den lokala supporten ska användarna få hjälp med 

frågor som rör datamiljön och HSA-katalogen, och supporten måste därmed förstå ”… vad 

Pascal är för verktyg, hur det fungerar och hur de ska rusta sig för att ta emot frågorna som 

kommer om Pascal”, menar hon. Inera har bistått med en utförlig checklista som visar vilka delar 

som den lokala supporten behöver gå igenom för att kunna lösa problemen. När den lokala 

supporten uteslutit problem som rör datamiljön och HSA-katalogen kan den nationella 

Pascalsupporten kontaktas vilken är tillgänglig dygnet runt. Kontaktuppgifter och checklistan 
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hittas på Ineras hemsida där all information och stöd finns samlade, berättar ansvarige för 

ordinationsverktyget. Statistik och veckobrev lagras däremot på Projectplace, vilket är ett 

webbaserat samarbetsverktyg som ska effektivisera hanteringen av projekt. Veckobreven som 

skrivits av kommunikatören på Inera innehåller viktig information för den veckan, bilagor och 

statistik. Det viktiga, enligt kommunikatören, är att alla ska förstå informationen när Inera 

kommunicerar. 

 

”Jag utgår ifrån att man kan lika lite som jag kan för då kan alla förstå. Att man skriver 

väldigt generellt, att man tänker sig någon som ska förstå en fråga, som faktiskt inte kan 

den riktigt, men som ändå har ansvar för den. Man får utgå ifrån att det alltid finns 

människor som inte har hela den här kunskapen, och det är väl min roll som 

kommunikatör att hela tiden lyfta det och säga ”när du beskriver det här, hur kan du 

beskriva det så att någon som inte är så insatt i det också kan förstå det”.” 

(Kommunikatör, Inera) 

 

Att bistå med material som alla ska förstå kan vara komplicerat då det är viktigt att komma ihåg 

att landstingen inte är vana att arbeta tillsammans i nationella projekt, förklarar kommunikatören. 

”Varje landsting har sin kultur och sin historia och sina ordval… Betydelsen av det man säger 

betyder olika saker i olika landsting, även om man tror att det borde vara självklart att det 

betyder samma sak i alla landsting”. Kommunikatören förklarar vidare att Inera inte har en 

direktkontakt med användarna då informationen går via landstingen och kommunerna. 

Informationen som Inera skickar till de implementeringsansvariga och regionala 

kommunsamordnare hanteras därför på olika sätt då kommunikationen bland annat skiljer sig i 

större och mindre landsting. Mindre landsting har exempelvis direktkontakt med alla sina chefer 

och informationsavdelningen vilket inte de större har, förklarar hon. Att skriva en 

kommunikationsplan bygger på erfarenheter av att det ser olika ut i landstingen. Inera har 

därmed arbetat mycket med att få en nationell plattform där ”alla landsting ska känna sig trygga 

med att alla röster är lika viktiga oavsett om landstinget är stort eller litet”. Detta, menar 

kommunikatören, är en ganska komplicerad resa, och nästa steg är att informationen ska nå ut till 

alla användarna via de implementeringsansvariga.  Inera bistår därmed med grundmaterialet som 

implementeringsansvariga ska kunna använda. De stora informativa insatserna sker i landstingen 
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men de implementeringsansvariga är väldigt beroende av det Inera levererar, förklarar 

kommunikatören, ”Det är en kedja som är en helhet”. Ansvarige för införandeprojektet förklarar 

att kommunikationen har varit bra och en god dialog har kunnat skapas. Hon sammanfattar 

åsikterna om Ineras prestationer i tre delar och baserar dem på den uppfattade responsen: 

 

”1: Applikationen, Pascalapplikationen är lätt att använda och den är intuitiv och det är 

inte min förtjänst, det får ansvarig för ordinationsverktyget stå för. 2: Införandet, vi hör 

ju hela tiden om folk som vittnar om att det här är jättebra. De är väldigt nöjda. 3: Som är 

minst lika viktigt, den goda dialogen, att vi har skapat en väldigt god dialog. 

(Projektledare, ansvarig för införandeprojektet) 

 

För att få en god dialog betonar den samordnande programledaren även vikten av att vara 

transparent utåt sett för att kunna skapa förståelse av vad som händer i projektet och samtidigt 

bygga upp ett förtroende hos landstingen och kommunerna.  

 

”… om ni tänker att vi jobbar i ett projekt som har 50 000 framtida kunder och massor 

med införandeprojekt som är beroende av oss så har vi alltid sagt att vi alltid ska vara 

transparenta. Det som går bra pratar vi om och det som går dåligt berättar vi går dåligt. Vi 

driver inte politik mot dem utan vi är precis öppna om det som går dåligt hos oss. Och då 

blir det oftast så att de är lika öppna tillbaka, ”det här är bra och dåligt hos mig”. Det är 

ett väldigt bra sätt att agera på. Öppen och ärlig kommunikation som är transparent rakt 

igenom.” (Samordnande programledaren) 

 

Den samordnande programledaren förklarar vidare att Pascalprojektet inte leds under 

konventionella förhållanden. I privat sektor så kunde han visat planen för berörda och berättat att 

”det är så här den ska exekveras inom denna tidplan”. Ansvarig för införandeprojektet beskriver 

situationen som den samordnande programledaren gjort och förklarar vidare att ”det är det som 

är klassisk projektledning” men att det inte fungerar så under dessa förutsättningar. 

Pascalprojektets ledning måste fokusera på att ständigt förankra planen och tidplanen hos 

implementeringsansvariga. För få landstingen att hålla tidplanen förklarade programledaren att 

det var viktigt att finna ett alternativt tillvägagångssätt där Inera kunde få landstingen att skynda 
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på införandearbetet. Under projektets gång följdes det upp hur långt respektive landsting hade 

kommit med förutsättningarna inför övergången till Pascal.  Den statistiken sammanställdes i ett 

och samma dokument som den samordnande projektledaren skickade ut till samtliga 

landstingsdirektörer, vilka i sin tur kunde se vilka landsting som hade halkat efter. 

Landstingsdirektörerna som har befogenhet att ge implementeringsansvariga direktiv kunde följa 

upp sitt landstings prestationer och därmed uppmana implementeringsansvariga att påskynda 

införandet. Programledaren menar att incitament på så sätt kunde skapas till att påskynda 

processen då inget landsting vill vara sämre än ett annat:  

 

”Landstingsdirektören, han vill ju inte vara sämst i klassen… om han får höra att sitt 

landsting ligger långt efter de andra, då kommer han ju leva rövare med IT-

organisationerna och införandeansvariga och kanske till och med byta ut folk så att det 

blir fart på dem.” 

 

Den samordnande programledaren tillägger att han vid några tillfällen även rapporterat till Ineras 

styrelse för att påskynda implementeringsarbetet i landstingen och delar med sig av ett exempel: 

 

”… till exempel om vi har behövt få större tryck på införandearbetet i ett landsting och då 

har styrelsen tagit med sig den frågan till landstingsdirektören och sedan har det hänt 

saker”. 

Landstingens tillvägagångssätt 

Implementeringsansvarig 1 i VGR förklarade att för att informera kommunerna och de privata 

vårdgivarna har de kontinuerligt skickat mail och bifogat Ineras och VGR:s veckobrev, samt 

kommunicerat genom den regionala hemsidan. Ansvarige 2 för implementeringen i VGR 

förklarar att de i mailen hänvisar till Ineras och den regionala hemsidan för mer information om 

Pascal, dock har de uppfattat att användarna ”… inte sitter och klickar runt i mail de får, utan de 

läser endast första sidan” vilket har lett till att de försökt hålla informationen kort, berättar hon. 

Det har funnits två utbildare i VGR som har haft informationsmöten för kommuner och privata 

vårdgivare, berättar implementeringsansvarige 2 i VGR. Vid VGR:s informationsmöten har så 

kallade ”superusers” utbildats. Dessa superusers är användare som ska utbildas för att senare 

kunna hjälpa och vidareutbilda sina kollegor. VGR har bistått med information till kommunerna 
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om till exempel hur de fyller i HSA-katalogen, och hon tillägger att de tagit ett helhetsansvar 

över hela VGR. Implementeringsansvarig 1 i VGR berättar även att de bistått med kort till de 

flesta privata vårdgivarna med vårdavtal. 

 

Implementeringsansvarig i SLL berättar att hon aldrig tidigare samarbetat med kommunerna och 

att hon därför inte visste hur hon skulle gå tillväga. Hon saknade det kontaktnät som krävdes för 

att kunna nå ut till kommunerna och fick därför hitta sin egen väg, berättar hon. Till slut fick hon 

kontakt med en IT-chef på SKL som tog på sig det övergripande ansvaret att få kommunerna att 

införa SITHS och HSA. I SLL skickas samlad information ut till kommunerna endast vid 

framflyttade tidplaner berättar implementeringsansvarige i SLL. Hon förklarar även att hon och 

två personer i hennes arbetsgrupp lett utbildningarna. ”Under utbildningstillfällena delar vi ut 

lämpliga adresser, dels vår hemsida och dels Ineras hemsida och sedan lämnar vi en adress till 

vår funktionsbrevlåda och säger att de alltid kan höra av sig där”, förklarar 

implementeringsansvarige för SLL. Hon berättar att de inte utbildat några ”superusers” då de 

tänkta utbildarna inte hade tid, så det slutade med ett 40-tal generella utbildningstillfällen samt 

utbildningstillfällen i sjukhuskliniker och några större vårdcentraler. 

 

I Gävleborg har det gjorts en tydlig rollfördelning där implementeringsansvarige ska ha ett 

övergripande ansvar och hålla ihop projektets alla delar: 

 

”… det är framförallt samordningen, att se till att allt fungerar gentemot IT-ansvarige. Jag 

skickar checklista och ser till att de har gjort allt som de ska, att allt är upplagt i HSA 

katalogen. Jag gör inte de sakerna själv men ser till att allt det blir gjort, jag samordnar 

tester bland annat. Det är ett ganska stort projekt så jag har gjort lite allt möjligt” 

 

Implementeringsansvarig i Gävleborg kom in i projektet i januari 2011 som ersättare för en 

tidigare implementeringsansvarig. Mycket arbete och planering hade därför redan förberetts av 

den tidigare implementeringsansvarige, förklarar implementeringsansvarige i Gävleborg. De 

olika rollerna i projektet var redan tillsatta och implementeringsansvarige i Gävleborg förklarar 

att hon ansvarar för införandet av ordinationsverktyget samt för att rapportera till Inera när frågor 

kommer upp. Landstinget Gävleborg har en samordnare för säkerhetstjänsterna och två personer 
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som ansvarar för SITHS-korten och HSA-katalogen. De har även en person från sin lokala 

projektgrupp som ansvarar för kommunerna, förklarar hon. Dessa personer har olika uppdrag och 

rapporterar sedan till henne hur arbetet gått, tillägger hon. Implementeringsansvarige i Halland 

beskriver ansvarsfördelningen i sin region på liknande sätt.   

 

I Gävleborg har utbildningar skett dels genom visningar i Pascal och dels genom telefonsamtal 

till vårdgruppschefer vilka är de stora användarna av Pascal, förklarar implementeringsansvarige 

för Gävleborg. Implementeringsansvarige i Halland berättar att hon träffat kontaktpersoner och 

lokala kontaktpersoner som utbildats i ordinationsverktyget. 

 

”… ja nu är vi inte så jättemånga kommuner i Halland men att man ska ha koll på alla privata 

vårdgivare och kommunernas användare, det är ju ganska ohållbart att en person ska ha det. 

Så i kommunerna har man haft en kontaktperson som jag har förmedlat all information till. 

De har sedan i sin tur haft lokala kontaktpersoner som de har spridit informationen vidare 

till.” (Implementeringsansvarig, Halland) 

 

Hallands implementeringsansvarige poängterar även att alla verksamheter inte kan utbildas 

likadant, ”det kan jag säga, att det har ingen gjort”. I Halland har oftast filmerna och e-learningen 

skickats ut, eller så har de hänvisat till länkarna som ligger på det regionala intranätet där de kan 

öva på utbildningsdatabasen.  

Kommunernas tillvägagångssätt 

Den ansvarige för kommunprojektet på SKL tillika regionala kommunsamordnaren för 

Västmanland berättar att hela stödinsatsen bygger på en överenskommelse mellan CeHis och 

SKL. Han förklarar att projektet handlar om att kommunerna ska ta del av landstingens 

säkerhetslösningar. År 2009 kom därför CeHis och SKL överrens om att kommunerna ska få 

använda dem. I det läget var det ett fåtal kommuner som hade gjort lokala överenskommelser 

med sina egna landsting att börja införa den här typen av säkerhetslösningar.  

 

”Det som triggade behovet av att alla ska ha säkerhetslösningarna var just 

Pascalprojektet, att datainspektionen hade sagt att ”vi kan inte tillåta att kommunal 

personal går in i Pascalregistret som ger ut medicinsk information om läkemedel, om man 
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inte samtidigt garanterar att man kan vara säker på att rätt person frågar efter tjänsterna, 

och att man då kan skapa funktioner som gör det möjligt att man kan gå in i efterhand och 

se vilka som kommit åt olika uppgifter”.” (Ansvarig för kommunprojektet, SKL) 

 

Efter beslutet lät SKL kommunerna klara sig själva i ungefär ett år, berättar ansvarige för 

kommunprojektet. När detta år hade passerat gjordes en undersökning bland kommunerna av 

SKL i januari 2011 där knappt hälften av Sveriges kommuner kommit igång med införandet till 

den dåvarande tidplanen som var augusti 2011. Ansvarige för kommunprojektet berättade att det 

i april 2011 därför skapades en affärsgruppering med kontakter för att få hjälp med specifika 

frågor gällande bland annat avtalen för kommunernas anslutning till HSA-tjänsten. Problemet 

var att det inte fanns några nationella avtal som byggde på att kommunerna kunde sluta avtal 

direkt med sina lokala landsting om att få använda tjänsterna, därför skulle kommunerna kunna 

ansluta sig till HSA-tjänsten genom avtal med Inera, menar ansvarige för kommunprojektet. 

Angående kortutgivningen var det däremot många landsting som ställde upp och hjälpte 

kommunerna eftersom de redan hade befintliga organisationer som lätt kunde inkludera den 

kommunala personalen, tillägger han. 

 

När den regionala kommunsamordnaren i Jämtland började den 1 september 2011 så var hennes 

uppdrag att fungera som mellanhand för de avtal som skulle skickas mellan kommunerna i 

Jämtland och Inera, berättar hon. Hon förklarar vidare att SITHS-korten delades ut i samarbete 

med landstinget. Den regionala kommunsamordnaren i Jämtland berättar att hon åkte ut till varje 

kommun och la tillsammans med ansvarig i kommunen upp deras organisation och personal i 

HSA-katalogen. Hon förklarar vidare att organisationens uppbyggnad i HSA-katalogen avgörs 

av respektive verksamhet: 

 

”Något som kommunerna måste bestämma själva är hur själva organisationen och 

vårdenheterna ska läggas in, det kan inte jag veta. Det här bygger mycket på 

Patientdatalagen. Jag åkte till dem och så fixade vi det här helt enkelt, de la in det men 

jag var med och stöttade.” (Regional kommunsamordnare, Jämtland) 
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Jämtlands regionala kommunsamordnare berättar vidare att varje kommun har en projektgrupp 

som består av en IT-ansvarig som har till uppgift att beställa kortläsare, installera programvara 

och även se till att systemkraven som Inera har för Pascal är uppfyllda. Det finns även en HSA-

ansvarig som hon har mest kontakt med. Projektgrupperna kan bestå av personer som i grunden 

exempelvis var en systemförvaltare, en sjuksköterska och ibland en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Hon berättar vidare att de har mycket mailkontakt och projektmöten där de har 

möjlighet att delta via videokonferens. Den regionala kommunsamordnaren i Jämtland berättar 

att hon mailat ofta, ringt och varit på besök. Hon förklarar vidare att kommunerna varit positivt 

inställda till införandearbetet:  

 

”Ingen har tyckt ”Varför ska vi göra det här?” eller ”Vad dåligt, vad jobbigt”. De har bara 

accepterat att det ska göras och så har vi hjälpts åt så gott vi kunnat.” 

 

Den regionala kommunsamordnaren i Norrbotten fick uppdraget den 23 september 2011 och 

ingen regional kommunsamordnare hade tidigare tagit samma ansvar för de 14 kommunerna som 

hon nu har, berättar hon. Hon förklarar att hon inte behövt åka ut till kommunerna men att hon 

träffat de som kommit till Luleå. Det finns länsträffar där de kvalificerade sjuksköterskorna, 

socialcheferna eller IT-cheferna samlas och hon åker dit för att informera, förklarar hon, och 

tilläger att information även skickas ut genom mail och ibland via telefon. Hon förklarar vidare 

att kommunerna inte meddelar henne om de haft problem eller mailar tillbaka när hon bett dem 

göra det. Enligt kommunsamordnaren i Norrbotten har kommunerna haft svårt att förstå hur de 

ska gå tillväga med de olika fälten i HSA-katalogen och att det tagit lång tid innan ”allt fallit på 

plats och att man förstått vad det går ut på”. Kommunsamordnaren i Norrbotten berättar vidare 

att hon haft ett gott samarbete med landstinget då hon haft möjlighet att ringa dem vid 

funderingar och använda de som ”bollplank”. Landstinget har även via ansvarige för 

kommunprojektet kunnat kontakta kommunpersonal som kunnat utbildas och senare 

vidareutbildat andra, berättar hon. 
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4.1.6 Attityder från landsting och kommuner 

Attityder till ordinationsverktyget 

Implementeringsansvarig 2 i VGR anser att applikationen som den ser ut idag inte är ett 

ordinationsverktyg, utan ett förskrivarverktyg. Hon förklarar att skillnaden är att en förskrivning 

är receptet som läkaren skickar ut eller en fysisk aktivitet som ordineras. Ordinationen är det som 

läkaren rekommenderar, till exempel kan en dos antingen trappas upp eller ner. Förändras en 

ordination, noteras det i journalen men ingen förändring sker i Pascal, där lagras bara 

förskrivningen vilken förblir oförändrad, förklarar hon. Implementeringsansvarig 2 i VGR som 

även sitter i den medicinska referensgruppen förklarar problemet detta leder till:  

 

”Man har tagit höjd för ett nationellt ordinationsverktyg och vi kanske kommer komma 

dit så småningom. Vid utvecklingen av ordinationsverktyget så har vi i referensgruppen 

länge jobbat ur perspektivet att det är ett ordinationsverktyg. Sedan har vi varit tvungna 

att anpassa oss till de förutsättningar som finns på Apotekens Service och de 

begränsningar som finns på Dosapoteket för att hantera det här.  På grund av det har det 

inte blivit som vi tänkt eller önskat, utan det blev någon slags kompromiss. Problemet blir 

att användarna tänker att det inte är ett ordinationsverktyg som de kanske trodde att de 

skulle få.” 

 

Implementeringsansvarig 2 i VGR anser trots det att Pascal är bättre än eDos som används i 

dagsläget om man ser verktyget i relation till vad det egentligen är. Implementeringsansvariga 

anser att applikationen är enkel att använda men att förbättringsmöjligheter finns: 

 

”Jag tror det är det enklaste att arbeta i av de två systemen. Jag tror att om man tar två 

helt gröna användare som inte använt något system så skulle de kanske få svårt att jobba i 

eDos, förstå hur det hänger ihop och förstå all information för det är mycket information 

som man ser på en gång. Ordinationer görs snabbare i Pascal än i eDos av helt nya 

användare. Men när man byter system och man har använt samma system i många år så 

är det jobbigt att byta.” (Implementeringsansvarig 2, VGR) 
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”Vi har inte jobbat i eDos tidigare så det är svårt att säga. Nu får jag säga det jag hört från 

dem som jobbat tidigare i eDos och alla är positiva. De tycker det ser väldigt intuitivt ut 

och användarvänligt men de saknar bevakningslistan. Men annars generellt så är 

mottagandet av verktyget väldigt positivt tycker jag. Det finns saker att förbättra men 

generellt så är det väldigt bra tycker jag, intuitivt och användarvänligt.” 

(Implementeringsansvarig, Gävleborg) 

 

”Jag tycker att Pascal är väldigt bra som ett ordinationsverktyg men det är inte bara 

utvecklat för Dos. Hade det varit utvecklat för Dos så skulle det sett annorlunda ut. För 

vissa av de viktiga sakerna som man faktiskt behöver för att kunna göra bra 

dosordinationer, och ha ett bra stöd för dosordinationer, har inte funnits i verktyget. Men 

jag tycker ändå att det är positivt, jobbet blir betydligt lättare och det har en trevligare 

layout än eDos.” (Implementeringsansvarig, Region Halland)  

 

”Jag tror nog att Pascal är lite mera tilltalande, det är lättare, vissa funktioner är lättare i 

det här systemet men det är klart att det saknar vissa funktioner som finns i det gamla 

som inte finns i det nya.” (Implementeringsansvarig, SLL) 

 

Implementeringsansvarig från SLL menar att en av de funktioner som saknas enligt användarna 

är en funktion som varnar om överkänslighet till en viss substans hos patienten. Hon berättar 

däremot att de uppskattar den funktionen för interaktionsvarningar mellan två eller fler 

läkemedel som finns i Pascal. Implementeringsansvarige i Region Halland berättar att de gick 

igenom på införandemötet den 24 april 2012 att många av de delarna som berör eDos och hur 

man ordinerar för optimal dosbehandling kommer komma till när Pascal sätts i drift. Hon menar 

vidare att det krävs några ytterligare funktioner för att Pascal ska ”bli helt suveränt” för vana 

eDosanvändare som arbetar med eDos varje dag, som till exempel sjuksköterskor i kommunerna. 

Hon berättar även att användarnas attityder påverkas beroende på hur hon presenterat sig. Hon 

förklarar att hon tidigare deltagit i ett annat läkemedelsprojekt då hon berättat att hon kommit 

från en IT-avdelning och att hon ska införa en ny applikation. Användarnas reaktion var då: ”… 

ja nu kommer ni med ett sådant här system till!”. Implementeringsansvarige i Halland förklarar 

dock att hon har en fördel: 
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”Nu har jag den fördelen att jag kan säga att jag är sjuksköterska och att jag jobbar på 

läkemedelsenheten, då säger de inte riktigt ”… nu kommer det en applikation till”, utan 

nu säger de mer ”ja, ja, jaha läkemedelsenheten, då jobbar du inte med IT?” eller ”jaha, ja 

vad är det här för något nu?”. Då inser de ju sedan att man kanske jobbar lite med IT-

avdelningen men de har en helt annan framförhållning, ett annat sätt att bemöta en som är 

intressant.” (Implementeringsansvarig, Region Halland) 

 

Den regionala kommunsamordnaren i Norrbotten berättar emellertid att användarna i hennes län 

inte har lika positiva attityder till ordinationsverktyget. Enligt henne har användarna förstått att 

det skett en avreglering på marknaden men ”… varför måste man ändra verktyget för det? Att gå 

över till Pascal ger inte direkta vinster för kommunal verksamhet, det är en nationell tjänst och 

införs på grund av apotekens avreglering och den ska inte effektivisera kommunal vård och 

omsorg eller göra det enklare eller lättare”.  

 

Hon förklarar vidare att ”nyttoaspekten är liten för kommunala verksamheter, i Norrbotten 

åtminstone” och att det därmed inte har funnits incitament för införandet, samt att tiden varit 

knapp. 

 

”... men jag vet inte om det blir bättre system för vårdpersonalen i kommunerna. Det 

finns ju ett eDos som fungerar för dem och på det sättet så är det inte att förbättra. 

Sköterskorna skriver ju inte ut medicinen och kommunerna har ju inte läkare… ja om jag 

såg att det gav mig nytta i mitt vardagsarbete då skulle jag göra det [införa SITHS och 

HSA] snabbt som attan.” (Regional kommunsamordnare, Norrbotten) 

 

I Norrbotten är det två av 14 kommuner som hunnit införa SITHS-korten och HSA-katalogen för 

närvarande, tillägger hon. 

Attityder till ledningens införandestöd 

Implementeringsansvariga i landstingen och kommunsamordnarna har haft olika åsikter 

angående Ineras stödinsatser. Implementeringsansvariga i VGR förklarar att stödinsatserna har 

förbättrats under projektets gång. Fler implementeringsansvariga beskriver situationen som sådan 
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att det till en början inte fanns mycket information tillgänglig. Informationen kom inte förrän de 

implementeringsansvariga började efterfråga stödet själva: 

 

”… ganska snart efter det [att stödet efterfrågats] så började de bygga upp en stor 

organisation och det började komma in mycket webbseminarier och deras hemsida växte. 

Pascal fick stort utrymme och det producerades ganska mycket dokument med 

information som också uppdaterades ganska frekvent i början.” 

(Implementeringsansvarig 2, VGR) 

 

”Det har byggts upp. Det har kommit till dokument som ligger på Ineras hemsida, det 

kom till webbseminarier och det kom till e-lärande. Vi sa ”vi vill gärna att ni tar fram det 

materialet och att ni hjälper oss med det, för det känner vi att vi inte hinner”.” 

(Implementeringsansvarig, SLL) 

 

Implementeringsansvariga från VGR tillägger att det var positivt att all information samlades på 

ett och samma ställe. De implementeringsansvariga och kommunsamordnarna uppfattade 

hemsidan som informationsrik och tillfredställande angående tillgången till införandestöden. 

Norrbottens kommunsamordnare berättar däremot att hon ibland kan tycka att sidan innehåller 

för mycket information:  

 

”… där finns de här filmerna, det finns dokument och det finns lathundar, rutiner, det 

finns allt möjligt. Jag tycker att det finns för mycket material där och så mycket 

information så att det ibland är svårt att hitta.” (Regional kommunsamordnare, 

Norrbotten) 

 

De generella åsikterna är emellertid positiva. Implementeringsansvariga har använt sig av 

dokumenten och tagit hjälp av Wikin när de behövt.  Webbseminarierna och e-learningen har 

enligt de implementeringsansvariga varit hjälpsamma, både för deras egen del och när de 

informerat vidare till sina kontaktpersoner ut mot verksamheterna: 
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”Jag är inne [på Ineras hemsida] och tittar hela tiden, vi använder den information de har 

tagit fram. Jag använder det som rör Pascal ordinationsverktyg men sedan finns mycket 

webbseminarier som rör HSA och SITHS också. De tittar inte jag på för de berör inte 

mig, men jag är ofta inne och tittar varje dag om det finns uppdateringar och om det är 

något aktuellt. Är det något som inte berör mig så lägger jag över det på någon annan, 

men jag tycker att jag använder det materialet hela tiden. (Implementeringsansvarig, 

Landstinget Gävleborg) 

 

”Det finns ju två filmer där [på Ineras hemsida], en som riktar sig till förskrivare och en 

som riktar sig till sjuksköterskor framförallt som jag tycker är väldigt bra. De beskriver 

väldigt bra vad det finns för funktioner. (Implementeringsansvarig 2, VGR)  

 

Angående e-learningen tyckte däremot implementeringsansvarig 2 i VGR att det krävdes 

”bakomkunskaper” för att kunna utnyttja det stödet.  Hon kände att det inte räcker att bara gå 

igenom e-learningen för att utbilda sig i Pascal. Implementeringsansvarige i Region Halland 

berättar att många verksamhetschefer ute på vårdenheterna också har klagat över att ”20 

minuters e-learning inte är tillräcklig”. I samband med utbildning har däremot e-learningen och 

webbseminarierna varit hjälpsamma. Gällande stöden för säkerhetstjänsterna berättar 

Norrbottens kommunsamordnare att de har fungerat bra ute i verksamheterna. I många fall har 

HSA-förvaltare ute i Norrbottens verksamheter hört av sig och klagat över att de inte förstår hur 

de ska gå tillväga. Kommunsamordnaren i Norrbotten menar dock att det oftast beror på att de 

inte har använt sig av de stöd de tilldelats. 

 

”Bara de har tagit del av den informationen som finns på Ineras hemsida, om de har tittat 

igenom lathundarna, om de har tittat igenom filmerna så har det fungerat bättre men 

försöker man ta genvägar och göra det utan att ta del av all information, då har det blivit 

svårare.” (Regional kommunsamordnare, Norrbotten) 

 

Det minst hjälpsamma stödet för samtliga implementeringsansvariga som Inera har erbjudit har 

varit onlineforumet. Det har inte använts över huvud taget och implementeringsansvariga i 

Region Halland och VGR anser att forumet i princip har varit överflödigt:  
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”Det var något forum som de byggde upp, men det har jag knappt använt. Wikin ersätter 

det nästan känns det som.” (Implementeringsansvarig, Region Halland) 

 

Jag är anmäld till det här chattforumet och jag har varit inloggad ett par gånger men jag 

vet inte om det är en ovana att använda den typen av forum med trådar. Jag har ingen 

rutin på att använda det och jag tror inte jag är den enda, eftersom det inte har använts. 

Man har haft de diskussionerna på telefonmöten och genom personliga kontakter istället. 

(Implementeringsansvarig 2, VGR) 

 

Region Hallands implementeringsansvarige beskrev däremot Ineras funktionsbrevlåda som 

väldigt användbar vid tillfällen då hon har stött på många frågor från vårdenheterna som hon inte 

har kunnat svara på. ”Jag har använt den rätt så flitigt nu när vi har gjort alla tester med 

integrationer och även testning av webbverktyget i testdatabaser.” Hon tillägger även att det är 

kort svarstid och att Inera är snabba på att vägleda eller göra tekniska inställningar. 

Landstingens attityder till ledningens tillvägagångssätt 

Implementeringsansvarige 1 i VGR menar att det inte gjordes tillräckliga förarbeten inför 

införandeprojektet som startade i april 2011. Hon menar vidare att Inera trodde att kort och 

kataloger fanns då detta hade kommunicerats till CeHis av landstingen. Ingen faktisk 

kartläggning hade emellertid gjorts över hur korten och katalogerna användes i landstingen, 

förklarar implementeringsansvarig 1 i VGR. I verkligheten var det vissa, men långt ifrån alla, 

journalsystem som uppfyllde Patientdatalagens krav för säker inloggning:  

 

”Att landstingen har kommunicerat upp till CeHis att man har kort var inte samma sak 

som att använda korten på det sätt som var menat i detta fall, och att man har 

kommunicerat att man har en HSA-katalog var inte samma sak som att fälten i HSA 

katalogen var ifyllda… Så de sakerna hade man kanske kunnat ha förberett till det här 

nya säkerhetstjänstprojektet.” (Implementeringsansvarig 2, VGR) 

 

”Kort hade jättemånga, det hade hela den offentliga sjukvården. De hade kort och koder 

men de använde ju inte det till någonting. Koderna har de flesta kastat eller så har de 
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stoppat ner det i någon byrålåda eller någonting då de inte använder dem till någonting.” 

(Implementeringsansvarig 1, VGR) 

 

”… vissa har redan rent praktiskt haft kort men man har kanske inte använt dem till mer 

än att sätta i och sätta igång datorn ungefär. Så korten har ju vissa haft länge, vissa har 

inte haft kort och vissa som har haft korten har inte använt dem. Så rent praktiskt med det 

och all hårdvara… att man har kortläsare och hela den där biten, och hela paketet med att 

man får kopplingen med medarbetaruppdragen och vilka behörigheter man har och att 

rätt uppgifter ligger i e-katalogen, att de är rätt.” (Implementeringsansvarig, SLL) 

 

”... en del landsting har valt att använda korten till exempel till att komma in på 

sjukhusområdet och passera vissa säkerhetszoner. Man har också använt dem i lite udda 

sammanhang till exempel att kunna få gratis parkeringsplatser, rabatter på restauranger 

etc. Sedan har man i en del fall sett det som en tjänstelegitimation, alltså en fysisk 

tjänstelegitimation där man ska ha namnteckning, man ska ha personnummer och så ska 

det stå att man är anställd i det landsting man är anställd i.” (Ansvarig för 

kommunprojektet, SKL) 

 

Förutom den bristande kartläggningen av användningen av kort och kataloger ansåg 

implementeringsansvariga även att det saknades en realistisk bild över landstingens kontaktnät 

och arbetsbelastning. När den första tidplanen sattes och implementeringsansvariga för första 

gången samlades för att ta del av den, ansåg de att det skulle vara svårt att hinna med tidplanen 

menar ansvarige 1 för implementeringen i VGR. Implementeringsansvarige för SLL berättar att 

de även informerades om att de hade ett informationsansvar mot kommunerna och de privata 

vårdgivarna.  

 

”… man hade nu jobbat med en tidplan som inte varit helt realistiskt för att det tar tid att 

införa det här och det tar tid att få beställa korten, dela ut dem och föra in alla uppgifterna 

i alla kataloger… och så alla vårdgivare och alla kommuner!” (Implementeringsansvarig 

2, VGR) 
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”… jag minnas att jag tänkte nu sätter jag fullständigt kaffet i halsen, har de någon aning 

om hur jag ska kunna hinna med tidplanen? Och då tänkte jag på vår komplexa 

organisation, hur ska vi hinna ut och informera? Att sätta sig in i det själv och börja göra 

någon struktur för det hela och även träffa alla. Sedan när man tänkte på kommunerna 

också som då var ett vitt papper för oss, hur når vi dem? Sedan tänker man på 

sommarmånaderna, det spelar ingen roll vad man tycker eller gör för verksamheterna står 

ändå still på något sätt. Jag menar då inte att vården står still men det är många vikarier 

och de är inte intresserade av att man kommer och pratar om någon utbildning då, och det 

kanske inte ens är någon idé då många ordinarie arbetare inte är på plats. Så man tänkte: 

Nej! Det här är inte sant!” (Implementeringsansvarig, SLL) 

 

När införandeprojektet startades i april år 2011 förklarar implementeringsansvarig 2, från VGR 

att en del frågor även var helt obesvarade innan de startade införandeprojektet samt hur det 

skulle hanteras. En kommunikatör fanns exempelvis inte vid start, och implementeringsansvarige 

för SLL berättar att kommunikatören kom till allteftersom de började fråga efter mer 

information.  

 

”Det var mycket det inte fanns färdiga svar på och det var heller inte kommunicerat i 

förväg, inte förrän vi börjat ställa frågor egentligen... i en del fall.” 

(Implementeringsansvarig 1, VGR) 

 

”… till att börja med så var det inte så mycket information från Inera, alltså för ungefär 

ett år sedan när vi kom in i projektet. När vi började fråga efter alla sakerna som vi 

behövde ha information om för att kunna uppfylla förutsättningarna sa de ”vänta lite, vi 

återkommer med svar”. Sedan kom nästa fråga, ”vänta lite” sa de, ”vi återkommer med 

svar”.” (Implementeringsansvarig 2, VGR) 

 

Implementeringsansvarig 2 i VGR ansåg att kommunikationen förbättrades i samband med att 

Inera lyssnat till implementeringsansvarigas önskemål. Inera har enligt implementeringsansvarig 

1 i VGR ”tagit in de här bitarna som fattades”. En av dessa delar som fattades från start var att 

det inte var tänkt att en pilot skulle göras, menar implementeringsansvarig 1 i VGR. 
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”… vi behövde nog göra en pilot. Från början var det meningen att vi skulle sätta Pascal i 

drift det datumet som senare blev avsatt för piloten. Men vi måste ha en pilot innan! I 

början förstod de inte vad vi menade… Personerna som hade gjort själva applikationen 

såg sin applikation som någonting du byter ut, men sedan när man tittar på hela kedjan så 

måste det fungera från att jag som användare sitter och ordinerar på apoteket. Alla såg 

bara sin lilla del i kedjan.” (Implementeringsansvarig 2, VGR) 

 

De tre parterna Inera, Apoteket AB och Apotekens Service ansvarar för sin egen del och därför 

krävs det att en pilot genomförs där de kan testa hur systemen samverkar menar 

implementeringsansvarig i SLL. Hon anser att en pilot är en naturlig del i införanden av nya 

system: 

 

”… som de stod och sa igår på införandemötet ”ja det var tur att vi hade den här 

minimigreringen”. För flera av oss var det självklart att man har det, man måste ha en 

pilot! Det tror jag i alla fall att det var flera av oss som satt i salen som kände att det inte 

är något som är tur, utan det måste vi ha.” (Implementeringsansvarig, SLL) 

 

Piloten har hjälpt att kunna kvalitetssäkra applikationen, berättar implementeringsansvarige i 

Gävleborg: 

 

”Det är jättebra att ha en minimigrering så som man har gjort, och att man stämmer av 

med verksamheterna om hur det fungerar. Framförallt för att hitta fel… Vi har ju fått ta 

del av det de [VGR] har gjort och när vi har frågor kan vi vända oss till dem. Därför 

känner jag att piloten är jättebra. Det är först när man går i skarpt läge som man kan se 

hur det egentligen fungerar.”  

 

Implementeringsansvariga tycker att Inera är snabba på att återkoppla och svara vid funderingar 

samt att dialogen mellan Inera och dem själva överlag har varit bra: 
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”De [Inera] har lyssnat in jättemycket när man har hört av sig och vi har haft en bra 

dialog.” (Implementeringsansvarig 1, VGR) 

 

”Jag tycker att det har fungerat bra. De är tillgängliga, så jag tycker att jag får svar på det 

jag frågar... om jag inte får svar så får jag fråga igen i sådana fall. Det tycker jag fungerar 

bra… Dock arbetar jag väldigt mycket själv, men de gånger jag behövt hjälp har det inte 

varit några problem med att kontakta dem.” (Implementeringsansvarig, Landstinget 

Gävleborg) 

 

”Hör man av sig så får man svar snabbt. Vi har en bra relation tycker jag. Om det är 

någonting, om man vill ha ett möte eller ta med en deltagare på något får man 

uppfattningen av att de ställer upp på det… Det tycker jag nog har varit så från början.” 

(Implementeringsansvarig, SLL) 

 

Införandemötena uppfattas som tillräckligt informativa av implementeringsansvarige i Gävleborg 

och hon förklarar att det är hennes ansvar som deltagare i mötena att lyfta upp de frågor hon har. 

Implementeringsansvarig 2 i VGR berättar att mötena generellt varit bra men att hon kände att 

det under en period ”… var lite information på ytan, det berörde inte den komplexitet som det 

egentligen var hos oss på hemmaplan”. Hon förklarar vidare att mötena har utvecklats ”allt 

eftersom Inera har förstått hur mycket jobb det egentligen är ute i landet.” 

Implementeringsansvarige i Halland tycker att det är ” … väldigt mycket folk och väldigt mycket 

information som ska klämmas in på den korta tiden vi är där”. Hon berättar att det varit många 

möten som varit intensiva och att hon därmed inte hunnit ta upp funderingar som hon velat 

diskutera, men utöver det har kommunikationen mellan henne och Inera varit bra. De 

framflyttade tidplanerna påverkar emellertid kommunikationen och annat arbete, berättar hon: 

 

”… jag tycker att kommunikationen har varit bra, men nu i slutet när det har varit 

ändringar av tidsplanen är det givetvis inte positivt för dem som jobbar i vården och oss i 

regionen. Så det kan upplevas negativt vilket gör att man får en negativ inställning till 

kommunikationen också för det är ju så att man inte bara jobbar med detta utan allt det 

här påverkar så mycket annat.” (Implementeringsansvarig, Halland) 
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Implementeringsansvariga 1 i VGR menar att framflyttade tidplaner även påverkar användarna i 

form av minskat engagemang genom tron att systemet aldrig kommer att införas: 

 

”Det gäller trovärdigheten. Man går ut med information om att ”nu kommer vargen, nu 

kommer vargen, nu kommer vargen”, och sedan kommer aldrig vargen, samtidigt som 

verksamheterna är lite beredda på att många sådana här nationella projekt blir 

framflyttade och att de inte behöver göra något för ”vargen kommer nog inte än”… 

Verksamheterna [användarna av Pascal] tål inte hur många framflyttade tidplaner som 

helst. Trovärdigheten och ambitionsnivån sjunker.” (Implementeringsansvarig 1, VGR) 

 

De implementeringsansvariga i VGR kände däremot många gånger att användarna hade fel ”för 

vargen kommer nog faktiskt komma den här gången”, men trots det fortsatte tidplanen flyttas 

fram. När frågan ställdes till den införandeansvarige om hon trodde att de skulle hinna med den 

senast satta tidplanen svarade hon ”Ingen aning, det står i stjärnorna.” 

Kommunernas attityder till ledningens tillvägagångssätt 

Den regionala kommunsamordnaren i Jämtland berättar att hon ibland ”svävat i ovisshet” och 

undrat vem hon kan kontakta på Inera. De regionala kommunsamordnarna i Jämtland och 

Norrbotten förklarar att projektet kunde ha varit bättre förberett: 

 

”Innan hade jag ingen aning, jag visste inte vem jag skulle vända mig till helt enkelt. Det 

var också så att när vi jobbade med policydokumenten ringde jag en gång till kundtjänst 

men ingen kunde hjälpa till där. Till slut anställde Inera ett antal personer som framför 

allt skulle hjälpa kommunerna, och då blev det bättre. Men lite ovisst var det ju i början 

och jag var också nyanställd så det var inte så himla lätt. Det kunde vara förberett 

betydligt bättre i det här jättelika projektet.” (Regional kommunsamordnare, Jämtland) 

 

”Jag tycker framförallt att det har varit dålig information från Apoteket. Inera anlitade 

personer inom landstinget som är implementeringsansvariga att ta kontakt med 

kommunerna vilket inte fungerade, så man hade vid start missat mycket och den 

implementeringsansvarige inom landstinget hade ingen aning om hur han ska gå tillväga 
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och vem han ska vända sig till inom kommunerna. Han visste inte att jag fanns, han 

skulle till exempel kunna ha kontakt med mig. Det var jag som hittade honom och det var 

via de HSA- och SITHS-ansvariga inom landstinget, som sa att jag skulle åka på 

införandemötena på Inera angående Pascal” (Regional kommunsamordnare, Norrbotten) 

 

Den regionala kommunsamordnaren i Norrbotten berättar vidare att det var på införandemötena 

som hon fick reda på att den implementeringsansvarige för Norrbotten hade ett 

informationsansvar gentemot kommunerna. En strategi för hur de skulle fånga kommunerna har 

inte funnits och att lämna över ansvaret till de implementeringsansvariga var fel då de istället 

borde ha gjort en tydligare koppling till SKL, menar den regionala kommunsamordnaren i 

Norrbotten. Den regionala kommunsamordnaren i Jämtland berättar att problemen angående vem 

de skulle kunna kontakta på Inera för att få hjälp löstes genom telefonmöten. Programansvarig 

och ansvarig för införandeprojektet rapporterade om hur det gick i Pascalprojektet och då fick de 

chans att lyfta frågor till dem, förklarar den regionala kommunsamordnaren i Norrbotten. Enligt 

Jämtlands regionala kommunsamordnare var telefonmötena frivilliga och de 

kommunsamordnare som har känt behov av dem har kunnat ringa in och delta. Mötena pågick 

under ungefär en timme, en gång i veckan. Telefonmötena gav däremot inte mycket då alla län 

och kommuner låg i olika faser, menar den regionala kommunsamordnaren i Jämtland. ”Det är 

svårt då kommunerna är väldigt många och arbetar olika, samt har hunnit olika långt, då blir det 

svårt med information” förklarar hon. De regionala kommunsamordnarna fick även en egen 

kontaktperson i kundtjänst på Inera som skulle hjälpa kommunerna. Detta var uppskattat men de 

anställdes i december 2011 vilket var väldigt sent, menar kommunsamordnaren i Jämtland. När 

kommunsamordnaren i Jämtland fick reda på att en ansvarig för kommunprojektet existerade 

gick arbetet lättare. ”Det har varit bra att han [ansvarig för kommunprojektet] har funnits känner 

jag” och hon förklarar vidare att situationen blev bättre när statistik skickades angående HSA-

katalogen för respektive län varje vecka, vilket startades i mars.  

 

Den regionala kommunsamordnaren från Norrbotten berättar att om hon har haft funderingar 

eller problem har hon kontaktat landstinget i Norrbotten eller den ansvarige för kommunprojektet 

på SKL. Hon förklarar vidare att hon även närvarat på de månadsvisa införandemötena som är 

till för de implementeringsansvariga för att kunna få ett helhetsperspektiv på Pascalprojektet. 
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”Det har varit ungefär två stycken från kommunkollektivet som närvarat i införandemötena”, 

berättar den regionala kommunsamordnaren från Norrbotten. Hon upplevde dessa som givande 

för att få ett helhetsperspektiv: 

 

”Sedan är det de här månadsmötena på Inera… där känner jag att de har ett 

landstingsperspektiv och att jag inte får med mig så mycket nyttigt därifrån, men sedan 

har jag känt att jag måste förstå vad det går ut på så då har det varit jättebra för mig. Bara 

att vara i sammanhanget och vara i diskussionerna och få ställa dumma frågor, för det är 

på det sättet man blir insatt.” (Regional kommunsamordnare, Norrbotten) 

 

Den regionala kommunsamordnaren i Norrbotten berättar även att det i februari 2011 anordnades 

ett möte där ungefär två representanter från varje kommun närvarande. Två personer från Inera 

höll mötet som medförde att Pascalprojektet blev ”mer konkret för kommunerna”. Dock har 

tidsramen ”varit alldeles för snäv” förklarar hon. Hon berättar vidare att kommunerna inte har 

haft tid att förbereda sig samtidigt som det inte funnits incitament till varför de måste införa HSA 

och SITHS vilket lett till att de inte gjort det. ”Det gäller att ha en kommunikation och finnas 

tillgänglig och själv ha någonting att falla tillbaka på, och ett kontaktnät som man kan fråga till 

råds”, berättar hon.  

 

Ansvarig för kommunprojektet i SKL förklarar att anledningen till att det gick trögt för 

kommunerna kan bero på att kommuner inte har en gemensam organisation där gemensamma 

beställningar av infrastruktur och invånartjänster existerar för dem på samma sätt som det gör för 

landstingen (CeHis). Han förklarar vidare att SKL enbart är en intresseorganisation som inte kan 

finansiera kommunerna. Kommunerna befinner sig därmed i en svår situation då de måste föra in 

systemet i organisationerna samtidigt som de är ekonomiskt pressade. Den ansvarige för 

kommunprojektet förklarar att det var de statliga bidragen som hjälpte kommunerna med 

införandet, vilken är den största anledningen till att de troligtvis kommer hinna med den nyligen 

satta tidplanen, vilken är juni 2012.   
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel sker en analys av det empiriska materialet med hjälp av en återkoppling till det 

teoretiska ramverket. Analysen och slutsatserna presenteras i de tre avsnitten ”Ledningen av 

Pascalprojektet i styrgruppen”, ”Utvecklingen av innovationen” och ”Ledning av 

införandeprojektet” för att belysa det som varit komplext i dessa delar av projektet. 

Avslutningsvis görs en mer kortfattad övergripande analys av projektet där mer generella 

slutsatser dras. 

5.1 Ledningen av Pascalprojektet i styrgruppen 

Den gemensamma styrningen av de tre ledande parterna har försvårat projektet på ett flertal olika 

sätt. Samtliga parter arbetar under tidspress för att de ska kunna slutföra omregleringen av 

apoteksmarknaden. De har ett gemensamt mål att uppnå men samtidigt har de olika intressen då 

de tre organisationerna påverkas på olika sätt av att Pascal införs. Införandet innebär för Inera att 

de har uppnått uppdraget de fick av landstingen att öka säkerhet och kvalitet i hälso- och 

sjukvården och samtidigt möjliggöra en privatisering av dosmarknaden. Apotekens Service 

kommer efter införandet tillhandahålla patientinformation till samtliga privata apoteksaktörer. 

För Apoteket AB som har varit ensam dosproducent och leverantör på marknaden kommer det 

innebära att de lämnar ifrån sig stora delar av sin verksamhet och blir en dosproducent bland 

många andra. Det innebär även att de kommer behöva göra nedskärningar för att förbli 

kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Parterna har därmed olika drivkrafter för att uppnå det 

gemensamma målet vilket kan innebära att det också föreligger olika ekonomiska intressen som 

påverkar organisationernas förmåga och vilja att prestera. Enligt Crano (1995) kan denna typ av 

intressen även bero på individers egna ståndpunkter i bland annat olika samhällsfrågor vilka kan 

uttrycka sig i deras handlingssätt i situationer där beslut ska fattas. En del av Ineras 

styrelsemedlemmar är även ordinarie ledamöter i andra privatiserade bolag. Dessa medlemmar 

kan ha personliga intressen att slutföra omregleringen vilket kan gynna Pascals införande och 

påskynda processen. De olika drivkrafterna är därför något som kan resultera i att de tre parterna 

prioriterar olika vilket har hänt i Pascalprojektet. Apoteket AB som måste göra nedskärningar 

kom in ett och ett halvt år senare än Apotekens Service och Inera vilket har påverkat hela 

projektet. Att Apoteket har legat efter har bidragit till att parterna har legat olika långt i 
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förberedelserna. På grund av det höga kravet på kvalitet och att systemen måste samverka har 

parterna även stått i ett beroendeförhållande till varandra. För att hålla tidplanen har de därför vid 

tillfällen behövt kompromissa vad gäller funktioner och tidplaner. Kompromisserna har skapat 

meningsskiljaktigheter i styrgruppen som inte alltid har varit lätta att lösa. Därför har det 

stundtals funnits önskemål om ett överordnat styre som eventuellt skulle kunnat underlätta 

beslutsfattandet i sådana frågor. Det har emellertid ifrågasatts hur effektivt ett överordnat styre 

hade varit då de tre olika parterna är starka organisationer som var och en hävdar sin sak. 

 

Att ingen av parterna har befogenheten att styra över den andre innebär att projektet leds under 

okonventionella ledningsförhållanden. För att kunna hantera ledningen av ett projekt under 

sådana förhållanden är det därför viktigt att samtliga tre parter klarar av att samarbeta. Inera har 

därför framhävt vikten av att alla i styrgruppen är transparenta i sin kommunikation. 

Ledarsituationer kräver enligt Remington & Pollack (2007) egenskapen hos ledare att kunna 

hantera relationer på ett bra sätt. I Pascalprojektet innebär det att samtliga parter tillsammans 

måste verka för en öppen och ärlig dialog för att på så sätt kunna bygga upp ett förtroende till 

varandra. De måste vara villiga att blotta sina brister för att skapa förståelse hos de andra 

parterna. Detta gör det möjligt att förstå den andres verklighet för att därefter kunna stödja 

varandra. För att klara av att leda projektet i samverkan är det även viktigt att hålla ihop som en 

enhet i kommunikationen utåt sett och att inte hänga ut varandra. 

5.2 Utvecklingen av innovationen 

Systemet som ska utvecklas ska inte bara ersätta eDos utan även förbättra och förenkla 

vårdutförarens arbete.  Det har därför funnits en rad olika funktionskrav som Inera har behövt ta 

hänsyn till. Webbapplikationen ska också kunna integrera med vårdgivarnas olika journalsystem 

och samtidigt samverka med apotekens system. Därför har det inledningsvis krävts noggrant 

utförda förarbeten för att undersöka vilka förutsättningar som funnits för ett gemensamt 

ordinationsverktyg i verksamheterna och ambitiösa satsningar för att samla in användarkrav. 

Avslutningsvis har ett flertal kvalitetssäkringstester krävts för att försäkra att hela 

integrationskedjan är fullt funktionell. Arbetet där emellan har krävt ständig anpassning till 

återkopplingen från referensgrupper, styrgruppen men även användare i den mån det har varit 

möjligt. Rogers (2003) menar att innovationens utvecklingsprocess sker i en hög grad av 

osäkerhet och att ett flertal faktorer i omgivningen kan påverka innovationens framgång. 
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Informationsutbyte är därför enligt Rogers (2003) en avgörande komponent i 

utvecklingsprocessen. Det krävs bland annat att utvecklaren erhåller information om 

användarnas behov och hur den föreslagna innovationen kan lösa användarnas problem. 

Framtagningen av användarkrav har varit viktig för att göra ordinationsverktyget så 

användarvänligt som möjligt. Vid framtagningen av användarkraven har det på grund av den 

stora mängden användare varit enklast och mest effektivt att de tagits fram representativt genom 

referensgrupper men även genom besök ut i verksamheterna där användningstester och 

koncepttester utförts på sjukvårdspersonal. Informationen har bidragit till nya innovativa 

lösningar som underlättar vårdpersonalens arbete.  

 

Regeringens politik kan enligt Rogers (2003) vara en faktor som kan påverka innovationens 

framgång och som man måste ta stor hänsyn till. Detta har varit en viktig aspekt i 

Pascalprojektet. På grund av integritetsfrågan har Inera utöver funktionskraven även behövt ta 

hänsyn till de legala begränsningarna som rör säker informationshantering vid utvecklingen av 

applikationen då systemet måste agera inom ramen för svenska lagar. Både inloggningen och 

ordinationsverktygets design har påverkats av denna aspekt. För att systemet ska nå optimal 

kvalitet har det krävts noggranna överväganden över vilka användarkrav som ska prioriteras och 

hur de sedan ska anpassas till de legala restriktionerna. Enligt implementeringsansvariga 

upplever majoriteten av användarna att ordinationsverktyget är användarvänligt och att de är 

nöjda med formgivningen vilket enligt Rogers (2003) är viktigt för acceptansen. Dock upplever 

en del att ordinationsverktyget fortfarande saknar funktioner som eDos har. Många av dessa 

funktioner är emellertid något som Inera arbetar med och ska uppdatera applikationen med i ett 

senare skede. Den generella uppfattningen hos de som har förstått att Pascal är ämnat för mer än 

dosordinationer är ändå att Pascal har relativa fördelar gentemot eDos vilket enligt Rogers 

(2003) är en av de viktigaste aspekterna för innovationens acceptans hos användarna.  

 

För att kunna kvalitetssäkra Pascal och hela integrationskedjan utfördes en minimigrering före 

införandet. När minimigreringen hade utförts presenterades resultaten för 

implementeringsansvariga. Rogers (2003) menar att en noggrann utvärdering och övervakning 

av definierade milstolpar kommer effektivisera spridningen. Minimigreringen gav möjligheten 
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att kunna hitta fel och hinna åtgärda dem innan den stora migreringen, vilket kändes betryggande 

för de implementeringsansvariga. 

 

Utvecklingen av en användarvänlig, funktionell och framför allt säker webbapplikation är en 

mycket komplex uppgift som Inera lyckats relativt bra med utifrån de givna förutsättningarna. 

Två nyckelfaktorer för den framgångsrika utvecklingen av systemet som har kunnat urskiljas har 

varit samarbetet och informationsutbytet mellan aktörerna.  

5.3 Ledning av införandeprojektet 

CeHis beslut att uppfylla Patientdatalagens krav på säker hantering av patientinformation 

medförde behovet av att utföra ett storskaligt förändringsarbete i form av infrastrukturella 

anpassningar i landets samtliga vårdenheter. Förändringsarbetet skulle ske parallellt med 

utbildningarna i ordinationsverktyget och till en början var det tänkt att alla förändringsinsatser 

skulle ledas av de implementeringsansvariga. De skulle även ansvara för att informera 

kommunerna vilket de upplevde som en orealistisk arbetsbelastning. De saknade både tiden och 

de nödvändiga kontakterna för att utföra detta uppdrag och Inera hade inga färdiga planer på hur 

de skulle underlätta de implementeringsansvarigas uppdrag. Det uttrycktes flera gånger att Inera 

saknade en verklig uppfattning om hur stora arbetsinsatser som egentligen krävdes ute i 

landstingen. Implementeringsansvariga ansåg även att tidplanen inte var realistisk i förhållande 

till uppdraget, vilket enligt Jacobsen (2005) kan sänka engagemanget och därmed minska 

uppslutningen kring förändringen hos de inblandade. Detta är en komplexitet som uppstår på 

grund av bristerna i förståelse för varandras verkligheter till följd av projektmedlemmarnas olika 

yrkesbakgrunder. Problemet tyder i stort på brister i förarbetet för införandeprojektet vilket enligt 

Marcusson och Ahlin (2002) är en essentiell del i allt projektarbete. I detta fall skulle förarbetena 

kunnat visa på de sanna förutsättningarna för införandeprojektet ute i landstingen, bland annat i 

hur stor utsträckning och till vad de befintliga korten och katalogerna egentligen användes. Hade 

noggrannare förarbeten gjorts skulle även uppdraget kunnat beskrivas bättre när Inera skickade 

påbud om att landstingen skulle välja ut implementeringsansvariga. Det hade möjligtvis bidragit 

till att landstingen hade valt ut personer som var bättre lämpade för uppgiften i de fall där 

implementeringsansvariga inte känt sig tillräckligt kompetenta. Enligt Rogers (2003) vore det 

idealiskt om dessa personer har liknande personliga och sociala attribut som användarna. Om så 

är fallet kommer kommunikationen av nya idéer sannolikt ha större effekt. I Pascalprojektet har 
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det visat sig vara positivt att de implementeringsansvariga har haft en bakgrund inom sjukvården. 

Dock har det även varit viktigt att de har haft tidigare erfarenheter inom projektledning då det 

ofta har krävts att de bildat en lokal projektgrupp för att kunna hantera det stora antalet uppgifter 

och aktiviteter. Valet av personer har därmed visat sig vara en betydelsefull del i 

projektledningen som Inera inte kunnat utnyttja då de saknar befogenheten att välja personerna 

själva.  

 

Att Inera inte haft befogenhet att styra över landstingen och kommunerna är något som har varit 

väldigt problematiskt genom hela projektet. Att inte kunna ge direktiv till de 

implementeringsansvariga utgör även det ett ovanligt ledarförhållande som har försvårat 

förändringsprocessen och gjort hela projektet mer komplext. Att det därtill handlar om ett 

nationellt införande gör projektet allt mer komplext. Inera står i ett naturligt beroendeförhållande 

till landsting och kommuner då förutsättningarna för Pascal måste vara klara före det sätts i drift 

för att kunna klara de uppsatta effektmålen om ökad patientsäkerhet och kvalitet i vård och 

omsorg. Om ett större antal verksamheter inte är redo för en övergång till Pascal är det möjligt 

att tidplanen behöver framflyttas ytterligare. Det innebär att Ineras stöd som de kunnat bistå med 

istället har varit en nyckelfaktor för att implementeringen ska kunna ske på ett önskvärt sätt. Då 

Inera har strukturen och all nödvändig information är landstingen och kommunerna beroende av 

deras stöd trots att de själva har huvudansvaret för förändringsarbetet. När landstingen krävde 

stödinsatser blev Inera tvungna att bistå med fler införandestöd och finna lämpliga kanaler för att 

nå ut med samma information till alla vilket även Rogers (2003) menar är centralt för en lyckad 

spridning. Då det klassiska ”frågor och svar”-stödet inte fungerade effektivt försökte de istället 

finna kreativa sätt att nå ut till samtliga berörda och skapade därför webbseminarier, en Wiki, ett 

onlineforum och checklistor som gjordes tillgängliga via deras hemsida. Dessa har varit viktiga 

vid anslutningen till säkerhetstjänsterna då de bidragit till den allra nödvändigaste informationen. 

Ett relativt stort problem har varit tolkningen av PDL vid upprättandet av HSA-kataloger. Det 

har framför allt varit ett problem för kommunerna då många delar i lagen är landstingsanpassade. 

I det fallet underlättade Inera arbetet i kommunerna genom att i samarbete med SKL bistå med 

en rådgivande lagtolkning som var anpassad till kommunal verksamhet. Problemet som kan 

uppstå vid en sådan typ av stöd är om kommunerna uppfattar den rådgivande lagtolkningen som 

ett direktiv. Det kan orsaka juridiska problem om inte Inera och SKL betonar det faktum att det 
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endast är riktlinjer vilket Inera varit noga med. För att stödja utbildningen i ordinationsverktyget 

utvecklades även en e-learning. Den generella uppfattningen var att stöden fungerade bra men de 

behövde kompletteras med utbildningar och extra möten för säkerhetstjänsterna vid behov. 

Enligt Rogers (2003) är intrapersonella kontakter mer effektiva vad gäller kommunikationen 

vilket var något de förstod på Inera. De höll därför även schemalagda införandemöten för 

implementeringsansvariga månadsvis och telefonkonferenser för regionala kommunsamordnare 

veckovis. Den generella uppfattningen var att införandemötena var bra och att de blivit bättre 

och mer informativa allt eftersom. Telefonkonferenserna kunde dock upplevas vara förvirrande 

då många personer deltog samtidigt och de olika regionerna hade hunnit olika långt i 

förberedelserna. Utöver det förekom även många personliga kontakter per telefon och via mail 

då de är mer effektiva och sällan går att undvika i dessa sammanhang. För att underlätta för 

implementeringsansvariga skickades även ett veckobrev ut av kommunikatören via mail.  

 

Enligt Rogers (2003) påverkas implementeringens framgång av relationerna mellan de olika 

aktörerna, främst mellan de som driver implementeringen och användarna av innovationen. Det 

är även viktigt att det finns ett resursutbyte i båda riktningar. Pascalprojektets omfattning har 

försvårat möjligheten till en relation mellan Inera och användarna och kommunikationen har 

därför istället behövt ske via ett flertal mellanhänder. För att nå ut till användarna har Inera 

behövt arbeta representativt via de implementeringsansvariga, som i sin tur har haft sina 

kontaktpersoner ner mot verksamheterna. Informationsutbytet har på det sättet skett i 

nedåtstigande men ibland även i uppåtstigande led när implementeringsansvariga och 

kommunsamordnare framfört synpunkter från användarna. Att kommunikationen måste passera 

flera olika nivåer innan den når användarna skapar svårigheter i att kommunicera förändringen 

på ett effektivt sätt. Problemet orsakas av att Inera måste lyckas förankra förändringen på 

samtliga nivåer för att i slutändan lyckas förankra den hos användarna. Ett exempel på problemet 

är det i Norrbottens kommuner. Norrbottens regionala kommunsamordnare förklarade att 

användarna i kommunerna inte uppfattat nyttan varken med övergången till Pascal eller med 

anslutningen till säkerhetstjänsterna då det inte finns många som använder eDos i dagsläget i 

dessa verksamheter. De anser inte att införandet kommer främja den kommunala verksamheten. 

En bakomliggande anledning till det kan vara att syftet med införandena inte har kommunicerats 

tillräckligt. Många gånger har användare förknippat Pascal med säkerhetstjänsterna och trott att 
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införandet av HSA och SITHS är införandet av Pascal. Enligt Rogers (2003) och Kotter (1996) 

är det viktigt att den som driver förändringen utvecklar ett behov av förändring bland de berörda. 

De som berörs av en förändring kan enligt Dent (1999) däremot strida mot det okända och vara 

emot ledningens idéer om de tycker att de inte är realistiska. För att lyckas med förändringen 

menar Robbins (2003) därför att det är viktigt att skapa en uppfattad nytta hos individerna i att 

förändra sitt beteende. Norrbottens kommuner har inte förstått helhetsbilden och att 

säkerhetstjänsterna ska användas till alla framtida system vilket har lett till deras minskade 

engagemang.  Dessutom har inte Norrbottens regionala kommunsamordnare heller uppfattat 

nyttan av införandet vilket i slutändan påverkar användarnas attityder.  Kotter (1996) menar att 

det krävs en medryckande och stark ledning för att skapa uppslutning kring förändringen. Om 

Inera inte lyckas övertyga implementeringsansvariga och regionala kommunsamordnare att 

förändringen är nödvändig kommer inte förändringen kommuniceras vidare på ett 

tillfredsställande sätt ute i verksamheterna och spridningen av innovationen kommer inte ha full 

effekt.  

 

Rogers (2003) lyfter också fram vikten av att de som driver implementeringen anpassar sitt 

budskap till användarna vilket även det har varit svårt i Ineras fall då målgruppen är heterogen 

och stor till antalet. Rogers (2003) menar att olika strategier bör anpassas efter användarnas olika 

demografi samt till de olika strukturella och kulturella egenskaperna hos olika grupper och 

subgrupper. Målgruppens heterogenitet i Pascalprojektet beror på de strukturella och kulturella 

skillnaderna, dels landstingen emellan och dels mellan landsting och kommuner. Framför allt är 

det kommunerna som många gånger har upplevt att informationen har varit landstingsanpassad 

då Inera främst vänder sig till landstingen. Till exempel har en uttalad åsikt bland kommunerna 

varit att veckobreven från Inera varit landstingsanpassade vilket skapat en situation där 

kommunerna inte fått ut mycket information av dem. Det här har varit ett återkommande 

problem i Pascalprojektet då Inera i grunden endast vänder sig till landstingen vilket även lyfter 

ett ytterligare problem till ytan. I Pascalprojektet har det inte funnits någon organisation som har 

kunnat samordna kommunerna på ett sätt som motsvarar Ineras organisation för samordningen 

av landstingen. Det beror främst på att kommunerna inte har den ekonomiska kapaciteten att 

finansiera en sådan verksamhet. Dock bör enligt Rogers (2003) den som driver förändringen 
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ansvara för att underlätta kommunikation och nätverkande, varför Inera i samarbete med SKL 

även tog en del av ansvaret för kommunerna.  

 

Ett annat exempel på svårigheten att anpassa kommunikationen till målgruppen är onlineforumet 

som Inera skapade. Inera trodde att det skulle användas flitigt då implementeringsansvariga får 

möjligheten att kommunicera direkt med varandra och dela sina erfarenheter ur sitt eget 

perspektiv. Tanken bakom forumet var bra men det visade sig att det inte passade målgruppen 

och att det därför inte var effektivt. Användarna var inte vana vid användningen av en sådan 

kommunikationskanal vilket kan vara en följd av olika demografiska faktorer.  

 

På grund av svårigheterna att målgruppsanpassa kommunikationen och att förankra förändringen 

på samtliga nivåer har därför valet av kommunikationskanaler spelat en betydande roll för 

implementeringens framgång. Generellt har Inera varit flexibla och anpassningsbara angående 

stödet och kommunikationen vilket har varit nödvändigt då de inte kunnat styra över landsting 

och kommuner. De ömsesidiga beroendena har krävt att Inera och de implementeringsansvariga 

och de regionala kommunsamordnarna samarbetat för att kunna underlätta uppdraget för 

varandra. För att skapa rätt miljö för detta samarbete har Inera varit noga med att ta till sig 

implementeringsansvarigas synpunkter. Det har krävts en öppen dialog där vardera parten har 

kunnat framföra sina brister, synpunkter och önskemål. Vid kommunikationen har det varit 

viktigt att finna ett sätt att sprida samma information till alla men det har även varit fördelaktigt 

att finna olika sätt att kommunicera informationen på då de berörda tar till sig information på 

olika sätt. Vissa personer tar exempelvis in information bäst genom att lyssna och andra genom 

att läsa etc. Den webbaserade kommunikationen har varit en lämplig kanal för att skapa detta 

nationella forum för informationsspridning. Då intrapersonella kanaler är mer övertygande har 

däremot möten och personliga kontaket varit ett bättre men samtidigt mer resurskrävande 

alternativ.  

 

Utifrån projektets förutsättningar har det krävts en väldigt stödjande och engagerande ledarstil 

från Ineras sida. Dessa metoder har däremot inte alltid varit effektiva för att skapa incitament till 

förändringen. I de fall då landstingen och kommunerna har varit långsamma har det ibland varit 

nödvändigt för ledningen att söka sig till personer som har befogenheten att ge direktiv. Har de 
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här personerna ett eget intresse av att projektet blir framgångsrikt kommer de med större 

sannolikhet se till att förändringen sker.  

 

I slutet av varje spridningsprocess är det enligt Rogers (2003) viktigt att göra användarna 

oberoende av de som driver förändringen. För uppnå detta har Inera utvecklat en nationell 

teknisk support där felanmälningar kan göras. Då antalet användare är många har det varit 

nödvändigt att även skapa en lokal support dit användare kan vända sig i första hand. För att inte 

skapa stora arbetsbelastningar för den nationella supporten måste den lokala vara så självgående 

som möjligt. För att underlätta för den lokala supporten har Inera därför även bistått med en 

checklista för teknisk support som finns tillgänglig på hemsidan.  

5.4 Övergripande om Pascalprojektet 

Genom Remington & Pollacks (2007) definition av komplexa projekt kan det konstateras att 

Pascalprojektet uppvisar ett flertal olika komplexa egenskaper som har gjort det svårt att hantera. 

Framför allt har ledningsförhållandena varit okonventionella och krävt att ledningen varit 

kreativa och anpassningsbara. Projektet har även haft olika legala restriktioner och tekniska 

svårigheter som är kopplade till systemutvecklingen eller verksamheternas infrastrukturella 

anpassning till Pascal. En av de mest uttalade svårigheterna i projektet har dock varit dess 

omfattning till följd av att det är nationellt. Att Pascalprojektet är nationellt medför att det 

innefattar ett stort antal sammankopplade uppgifter och aktiviteter samt många olika aktörer som 

måste samarbeta. För att kunna hantera ett stort projekt menar Remington & Pollack (2007) att 

det bör delas upp i mindre delprojekt. Denna uppdelning har skett i Pascalprojektet och 

delprojekten har hanterats som separata enheter. Det har därför krävts en övergripande 

samordnande projektledning som behöver ha insyn i projektets alla delar. Kommunikationen 

mellan aktörerna har därför varit en central aspekt och ett bra kommunikationssystem en 

förutsättning. För att kommunikationssystemet ska vara tillfredställande har det varit viktigt att 

ha en god dialog och transparent kommunikation mellan de olika aktörerna vilket även har 

förbättrats successivt under processens gång.  

 

Remington & Pollack (2007) menar att komplexa projekt både karaktäriseras av och är beroende 

av sin anpassningsbarhet. Pascalprojektet är känsligt för externa faktorer och det har visat sig att 

anpassningen till de, av ledningen uppfattade, förändrade förhållandena har varit viktig genom 
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hela projektet. De har dels behövt anpassa sig till beslut som fattats av styrande organ eller beslut 

som fattats gemensamt i styrgruppen, men även till krav och önskemål som kommit från 

landsting och kommuner. För att hantera denna komplexitet kan därmed en sammanfattande 

slutsats dras att projektledningen måste vara benägen och ha kapaciteten att anpassa sig till 

förändrade förhållanden. För att lyckas med det och för att kunna driva projektet framåt har 

utbytet av kunskap och erfarenheter varit en nyckelfaktor. Ledningen av ett komplext projekt bör 

därför ses som en lärande process där projektledningen måste vara mottaglig för andra aktörers 

erfarenheter och synpunkter och därefter anpassa sig till dessa för att kunna utvecklas.  
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6. DISKUSSION  

I detta kapitel reflekterar vi kort över hur vi i samhället berörs av införandet av Pascal vilken 

följs av förslag för hur fortsatt forskning inom området skulle kunna bedrivas.  

 

Pascalprojektets slutförande berör i nuläget endast dospatienter. I det senare skedet, när Pascal 

ska användas för alla typer av ordinationer kommer det beröra samtliga patienter i hela landet. 

Att informationen görs tillgänglig på det här sättet kommer göra det lättare för patienter att välja 

vårdutförare själva. Förutom målet att öka säkerheten genom att färre felmedicineringar ska ske 

och att risken för läkemedelsförgiftning ska minskas kan vi därför även se andra drivkrafter och 

trender i samhället som driver den nationella IT-strategin inom vården framåt. Den ökade 

privatiseringen ställer högre krav på journalsystem och standardiserad terminologi inom vården 

vilket ökar behovet av IT-stöd som samverkar nationellt på ett säkert sätt. Personlig integritet blir 

en viktig fråga i detta sammanhang som har diskuterats i media och ända upp i regeringen. Inera 

har på olika sätt försökt utveckla ett säkert ordinationsverktyg som också skyddar den personliga 

integriteten. Detta har de bland annat gjort genom säkra inloggningar, att endast nödvändig 

information görs synlig och att varje ”titt” i en patients läkemedelslista registreras. Hittills har 

Inera försökt förutse de problem som kan komma att uppstå och skapa funktioner för att 

förhindra deras uppkomst. Det är däremot högst sannolikt att alla problem inte kunnat förutses 

och att något förbisetts. Hur väl Pascal kommer att fungera vet vi inte förrän det sätts i drift.   

 

Pascalprojektet är enligt projektledarna ett av de mest komplexa projekten de har arbetat i. 

Projektet har på grund av dess förutsättningar uppvisat ett flertal komplexa egenskaper där 

ledningens kompetens och kreativitet har varit avgörande. I studien fokuserade vi på vilka 

strategier ledningen kan tillämpa för att hantera komplexiteten. Under studiens gång har vi 

däremot kunnat observera andra intresseväckande företeelser som inte inkluderats i studien. Vi 

har bland annat sett att olika ledarstilar har använts vid ledningen av projektet. På grund av 

landstingens och kommunernas självstyre har Inera inte kunnat tillämpa en ledarstil av tvingande 

karaktär. Vid vissa tillfällen har de däremot varit kreativa och funnit sätt att driva på införandet 

exempelvis genom att involvera personer med befogenhet att ge direktiv. Vid dessa tillfällen har 

de mer tvingande metoderna varit effektiva vilket kan insinuera att det kan vara positivt att 
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tillämpa olika ledarstilar beroende på situation och önskad effekt. Det vore därmed intressant att 

studera vidare hur olika ledarstilar används i ett projekt med dessa eller liknande förutsättningar 

och hur de olika ledarstilarna påverkar projektets utfall. 
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8. BILAGOR 

8.1 Patientdatalag (2008:355) 

Patientdatalagen tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och 

sjukvården och innehåller även bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. I 

Patientdatalagen framgår att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara 

organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 

kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och 

övriga registrerades integritet respekteras. De dokumenterade personuppgifterna ska hanteras och 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Patientdatalagen förhåller sig till 

Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser som gäller vid sådan behandling av 

personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där 

uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är 

tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Det framgår tydligt i 

Patientdatalagen att information som dokumenterats hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess 

inte får göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet 

eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare om patienten motsätter sig det. Sådant 

fall ska uppgiften genast spärras och får endast göras tillgänglig genom patientens samtycke.   

8.2 Intervjufrågor 

8.2.1 Programledare på Inera 

Personlig fakta 

Vad har du för utbildning och andra arbetslivserfarenheter? 

Har du tidigare erfarenheter av projektarbete/förändringsarbete? Har de varit bra eller dåliga? 

Vilken kunskap har de bidragit med? 

Projektet 

Vilket är ditt ansvarsområde i projektet? 

När kom du in i projektet? 
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Vem/vilka var projektledare före dig?  

När, och varför kom du in i projektet?  

När startades samarbetet med SKL, på vems initiativ? Vem gav er kapital för att ta hand om 

kommunerna? 

Landstingen hade bekräftat till CeHis att de hade kort och katalog men de hade tydligen inte 

använts på det sätt som nu skulle göras. När förstod ni att förutsättningarna (HSA och SITHS) 

för landstingen inte fanns?  

Har upphandling till respektive landsting skett? Är Pascal det verktyget som ska användas? 

Ägarförhållandena är lite luddiga, ni ägs av landstingen som finansierar er verksamhet samtidigt 

som landstingen upphandlar era tjänster. Hur tjänar Inera på att Pascal ska införas? 

Vad anser du har varit mest komplext med projektet i sin helhet?  

Vad har ni behövt anpassa er till/tänkt på? 

Vilka metoder har du/ni tillämpat för att handskas med komplexiteten (styrgruppen, landsting 

och kommuners självstyre)? 

Hur har implementeringsansvariga och regionala kommunsamordnare reagerat på dessa 

metoder? 

8.2.2 Ansvarig för ordinationsverktyget och utbildning 

Personlig fakta 

Vad har du för utbildning och andra arbetslivserfarenheter? 

Har du tidigare erfarenheter av projektarbete/förändringsarbete? Har de varit bra eller dåliga? 

Vilken kunskap har de bidragit med? 

Projektet 

Vilket är ditt ansvarsområde i projektet? Har det förändrats över tiden? 

När och hur startade Pascal-projektet? 

Hur gick det för projektet från början? Vilka var målen och vilka var inblandade? 

Hur har projektet/målen med projektet utvecklats över tiden? Vilken är skillnaden mellan då och 

nu? 

Hur tänkte ni när ordinationsverktyget skulle utvecklas? Vad var viktigt att tänka på när det 

skulle utformas (funktioner, anpassningsbarhet till verksamheter etc.?) 
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Hur har samarbetet fungerat mellan de tre parterna Apoteket AB, Apotekens Service, Inera? Hur 

har ansvaret mellan er fördelats? Vilka har respektive part informationsansvar gentemot?  

Vilka var de ursprungliga tidplanerna för projektet, hur och varför har de ändrats? 

Vem har ansvaret för kommunerna och hur har det förändrats över tiden? Både vad gäller 

SITHS/HSA och informationsspridningen/utbildning om ordinationsverktyget? 

När fick Inera ansvar för kommunerna? Hur tänkte ni då att ni skulle lösa situationen? 

Varför såg ni inte hur stort och komplext införandet var i verkligheten när man väl kom ner till 

kommuner och verksamheter?  

Hur har implementeringsansvariga och regionsamordnare valts ut? Vilka meriter ska de ha? 

Hur har utbildningen av Pascal skötts? Vem har huvudansvaret och hur har ansvaret fördelats? 

Har det funnits riktlinjer för hur utbildningen ska ske som de implementeringsansvariga kan 

följa? I så fall, vem har de utformats av? 

Sammanfattande och övergripande om projektet 

Vad har varit mest problematiskt i projektet? 

Hur bedömer du Ineras prestation angående genomförande och kommunikation?  

Vilken är den positiva responsen från implementeringsansvariga, kommuner och användare? 

Vilken är den negativa responsen från implementeringsansvariga, kommuner och användare? 

Vilken är den generella uppfattningen, väger det positiva eller det negativa över?   

Med facit i hand, vad skulle du själv velat ha gjort annorlunda? 

8.2.3 Ansvarig för införandeprojektet 

Personlig fakta 

Vad har du för utbildning och andra arbetslivserfarenheter? 

Har du tidigare erfarenheter av projektarbete/förändringsarbete? Har de varit bra eller dåliga? 

Vilken kunskap har de bidragit med? 

Vilket är ditt ansvarsområde i projektet?  

När kom du in i projektet och varför? 

Införandet 

Hur gick det för projektet när du rekryterades? Vilka var målen och vilka var inblandade? 

Hur har projektet utvecklats över tiden? Vilken är skillnaden mellan då och nu? 
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Hur tänkte ni när ordinationsverktyget skulle införas?  

Hur har samarbetet fungerat mellan de tre parterna Apoteket AB, Apotekens Service, Inera? Hur 

har ansvaret mellan er fördelats? Vilka har respektive part informationsansvar gentemot?  

Vilka var de ursprungliga tidplanerna för projektet, hur och varför har de ändrats? 

Hur har HSA och SITHS införts i landsting och kommuner? 

Vilka har huvudansvar för att HSA och SITHS ska vara klart inför övergången till Pascal?  

Vem har ansvaret för kommunerna och hur har det förändrats över tiden? Både vad gäller 

SITHS/HSA och informationsspridningen/utbildning om ordinationsverktyget? 

När fick Inera ansvar för kommunerna? Hur tänkte ni då att ni skulle lösa situationen? 

Hur är ansvaret för HSA/SITHS fördelats ner mot verksamheterna? (Implementeringsansvariga, 

regionala samordnare, SKL, lokala kontakter?) 

Har det funnits riktlinjer för hur landsting och kommuner ska gå tillväga? Varför/varför inte? 

Vad har de fått för stöd från Inera? 

Sammanfattande och övergripande om projektet 

Vad har varit mest problematiskt i projektet?  

Varför såg ni inte hur stort och komplext införandet var i verkligheten när man väl kom ner till 

landsting, kommuner och verksamheter?  

Hur bedömer du Ineras prestation angående genomförande och kommunikation?  

Vilken är den positiva responsen från implementeringsansvariga, kommuner och användare? 

Vilken är den negativa responsen från implementeringsansvariga, kommuner och användare? 

Vilken är den generella uppfattningen?   

Med facit i hand, vad skulle du själv velat ha gjort annorlunda? 

8.2.4 Kommunikatören på Inera 

Personlig fakta 

Har du tidigare erfarenheter av kommunikation vid förändringsarbete? Vilka är dina 

erfarenheter? (Anser du dig förstå personers behov av information?)  

Kommunikationsplan 

Hur har kommunikationsplanen utarbetats? Vilka har varit inblandade? Vilka erfarenheter och 

kunskaper baserar du/ni upplägget på? 



90 

 

Vilka är dina och vilka är CeHis ansvarsområden gällande informationsspridning till olika 

berörda parter? Hur når informationen regionala kommunsamordnare/implementeringsansvariga, 

kommuner och användare?  

Vad har du fått för respons angående kommunikationen? Har den alltid uppfattats vara tillräcklig 

och tydlig?  

Vilken kommunikationskanal har använts flitigast och vilka har använts i mindre omfattning? 

Vilka är orsakerna till detta enligt dig?  

Vilka informationskanaler är avsedda för användarna?  

Har ni planerat att rikta informationen till några specifika personer/användare? 

8.2.5 Implementeringsansvariga landsting 

Personlig fakta 

Vart jobbar du? Vad har du för befattning på din arbetsplats? 

Krävdes speciella meriter för att bli implementeringsansvarig? Varför valde du att gå med i 

projektet? 

Har du tidigare erfarenheter av förändringsarbete? Vilka är dina erfarenheter? Har de varit bra 

eller dåliga? 

Är du själv (framtida) användare av Pascal?  

Tycker du att du förstår användarens behov? Om ja, varför? 

Införandet 

Vilka är dina ansvarsområden vad gäller införandet av Pascal? 

Hur har implementeringsarbetet gått tillväga praktiskt?  

Vilka uppgifter har tilldelats dig och vilka har du tilldelat andra?  

Hur upplever du tillvägagångssättet, dels Ineras prestationer dels dina egna? Vad skulle kunnat 

ha gjorts annorlunda? 

Kommunikationen 

Vilket är syftet med Pascal enligt dig? 

Hur uppfattar du kommunikationen och informationen från Inera? Har den varit tillräcklig?  
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Vilka kommunikationskanaler finns tillgängliga för dig? Är kommunikationskanalerna som 

använts effektiva enligt dig? Vilken informationskanal har du använt dig flitigast av? På vilket 

sätt skulle man kunna effektivisera/förbättra kommunikationen enligt dig? 

Hur upplever du informationsmötena? Hur känns stämningen på mötena? Är de tillräckligt 

informativa?  

Har du fått tillfälle att få svar på dina funderingar och frågor? Hur känner du att responsen du fått 

från projektledningen vid tveksamheter/oklarheter varit?  

Hur har förändringen kommunicerats vidare av dig? Vilka har du främst riktat kommunikationen 

mot? (Hur många personer rör det sig om?) Vilken typ av information har kommunicerats? 

Vilka kommunikationskanaler har du använt dig av? Vilka kanaler har funnits tillgängliga för 

användare? Hur ofta har information delats ut till användare?  

Hur har utbildningen skett? Vilka har utbildats (alla av dig, eller utbildar du några som sedan 

utbildar andra)? Om det är så att bara vissa utbildas, har du då medvetet valt ut de som är viktiga 

att utbilda? Finns det rekommendationer från Inera om hur utbildningen ska ske eller står du 

själv för hur den utformas? Hur har stämningen varit på utbildningstillfällena, vad har du fått för 

respons? 

Vilka förväntningar hade du på projektet när du antog uppdraget? Skiljer sig dina förväntningar 

från utfallet? 

Ordinationsverktyget  

Hur anser du att Pascal är jämfört med befintligt system? (sämre - lika - bättre) 

Anser du att Pascal täcker användarens behov (arbetsuppgifter)? 

Uppfyller Pascal dina förväntningar (t.ex. funktionalitet, användarvänlighet)?   

Har du fått testa att arbeta i Pascal? Vad känner du att testningen av Pascal medfört för 

erfarenheter? Hur har dina erfarenheter påverkat din attityd gentemot Pascal? 

Finns det någon information om resultatet av användningen av Pascal som du fått ta del av? Hur 

fick du ta del av informationen? Hur har informationen påverkat din attityd gentemot Pascal? 

Respons från användare  

Hur uppfattar du mottagandet från användare angående användningen av samt övergången till 

Pascal ordinationsverktyg?  

Vem/vilka kan användarna vända sig till för att få svar på frågor och funderingar? 
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Vilken respons har du fått angående informationen du delat ut? 

8.2.6 Kommunsamordnare, SKL 

Personlig fakta 

Vart jobbar du? Vad har du för befattning på din arbetsplats? 

Har du tidigare erfarenheter av förändringsarbete? Vad har du lärt dig? 

Valde du att gå med i projektet eller blev du tillfrågad? Krävdes speciella meriter? 

När gick du med i projektet? 

Införandet 

Vilka är dina ansvarsområden vad gäller införandet av Pascal? 

Ansvarar du för alla kommuner? 

Hur arbetar du för att samordna alla kommunsamordnare? 

Hur har implementeringsarbetet gått tillväga praktiskt? Vilka uppgifter har tilldelats dig och 

vilka har du tilldelat andra? (Bildat projektgrupp? Kontaktnät?) 

Vad har du för kontakt med Inera? 

Har du haft något samarbete med landstingen? Om ja, hur har det fungerat? 

Hur upplever du tillvägagångssättet, dels Ineras prestationer dels dina egna? Vad skulle kunnat 

ha gjorts annorlunda? 

Kommunikation 

Vem ansvarar för att informera dig? Hur uppfattar du den kommunikationen och informationen? 

Har den varit tillräcklig? 

Vilka informationskällor/kanaler finns tillgängliga för dig? Är kommunikationskanalerna som 

använts effektiva? Vilken informationskanal har du använt dig flitigast/minst av? På vilket sätt 

skulle man kunna effektivisera/förbättra kommunikationen enligt dig? 

Hur upplever du telefonmötena med Inera? Är de tillräckligt informativa och tillfredställande? 

Vem vänder du dig till vid funderingar och frågor? 

Hur känner du att responsen du fått från projektledningen vid tveksamheter/oklarheter varit?  

Till vilka har förändringen kommunicerats vidare av dig? Vilken typ av information har det 

varit? 
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Vilka kommunikationskanaler har du använt dig av? Hur ofta har information delats ut? Vilken 

respons har du fått angående informationen du delat ut? 

Respons från användare  

Hur uppfattar du mottagandet från verksamheterna/användarna?  

Har det varit svårt att rent praktiskt förbereda för införandet av Pascal med SITHS och HSA? 

Har det varit svårt att få igång arbetet med HSA/SITHS i verksamheterna? 

Vad har varit svårast? 

8.2.7 Regionala kommunsamordnare 

Personlig fakta 

Vart jobbar du? Vad har du för befattning på din arbetsplats? 

Valde du att gå med i projektet eller blev du tillfrågad? Krävdes speciella meriter för att bli 

regional samordnare? 

Har du tidigare erfarenheter av förändringsarbete? Vad har du lärt dig? 

Införandet 

Vilka är dina ansvarsområden vad gäller införandet av Pascal? 

Vilka kommuner ansvarar du för? 

Hur har implementeringsarbetet gått tillväga praktiskt? Vilka uppgifter har tilldelats dig och 

vilka har du tilldelat andra? (Bildat projektgrupp? Kontaktnät?) 

Har du haft något samarbete med landstinget? Om ja, hur har det fungerat? 

Hur upplever du tillvägagångssättet, dels Ineras prestationer dels dina egna? Vad skulle kunnat 

ha gjorts annorlunda? 

Kommunikationen 

Vilket är syftet med Pascal enligt dig? 

Vem ansvarar för att informera dig? Hur uppfattar du den kommunikationen och informationen? 

Har den varit tillräcklig? 

Vilka informationskällor/kanaler finns tillgängliga för dig? Är kommunikationskanalerna som 

använts effektiva? Vilken informationskanal har du använt dig flitigast/minst av? På vilket sätt 

skulle man kunna effektivisera/förbättra kommunikationen enligt dig? 

Hur upplever du telefonmötena med Inera? Är de tillräckligt informativa och tillfredställande? 
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Vem vänder du dig till vid funderingar och frågor? 

Hur känner du att responsen du fått från projektledningen vid tveksamheter/oklarheter varit?  

Till vilka har förändringen kommunicerats vidare av dig? Vilken typ av information har det 

varit? 

Vilka kommunikationskanaler har du använt dig av? Hur ofta har information delats ut? Vilken 

respons har du fått angående informationen du delat ut? 

Respons från användare  

Hur uppfattar du mottagandet från verksamheterna/användarna?  

Har det varit svårt att rent praktiskt förbereda för införandet av Pascal med SITHS och HSA? 

Har det varit svårt att få igång arbetet med HSA/SITHS i verksamheterna? 

Vad har varit svårast? 

 

 

 

 


