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Abstract 
 

This Batchelor’s Thesis concerns 20 points at the MDA-program (People, Computers and 

Work) at Blekinge Institute of Technology in Ronneby, Sweden. 10 points concerns 

Computer Science and 10 points Human Work Science. 

 

The thesis is about the process of starting a new department of Blekingesjukhuset [Blekinge 

Hospital] in Karlshamn, Blekinge called Sjukvårdsrådgivningen [Health Care Advice 

Bureau]. The thesis starts with a description of the ethnographical methods used, followed by 

the process of establishing the department. 

 

In this new department, the nurses are using a computer based system called Teleråd, 

developed by TietoEnator. The thesis takes up the issues of how the department uses this 

system today and concerns what “user-friendliness” is. The end of the thesis contains an 

evaluation of the visions of the founders of the new service and how/if the visions have 

become reality.  
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Sammanfattning 
 

Detta filosofe kandidatarbetet omfattar 20 poäng på MDA-Programmet (Människa, Datorer 

och Arbete) på Blekinge Tekniska Högskola. 

 

Arbetet handlar om processen med att införa en ny avdelning på Blekingesjukhuset i 

Karlshamn, kallad Sjukvårdsrådgivningen. Arbetet beskriver inledningsvis de etnografiska 

metoder som använts, efterföljt av själva processen med att inrätta avdelningen. 

 

På denna nya avdelning använder sjuksköterskorna ett datorbaserat system kallat Teleråd, 

utvecklat av TietoEnator. Arbetet behandlar hur detta system används idag och tar även upp 

begreppet ”användarvänlighet”. I slutet på uppsatsen görs en utvärdering på hur väl 

avdelningen och Teleråd fungerar i förhållande till vad grundtankarna med att införa denna 

var. 
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1 Om författaren och projektet 
 
Jag läser för närvarande det tredje året på MDA-programmet (Människa Dator Arbetsliv) på 

Blekinge Tekniska Högskola. Denna utbildning syftar till att studenterna genom att läsa både 

datavetenskap och arbetsvetenskap lär sig att utveckla användarvänlig IT. Under det tredje 

läsåret kan man välja att göra ett filosofe kandidat examensarbete. Jag valde att göra detta 

arbete inom Blekinge Läns Landsting på avdelningen Sjukvårdsrådgivningen som ligger i 

Karlshamn.  

 

1.1 Frågeställning 
 
Det jag har val att titta närmare på är det datoriserade beslutstödsystem, kallat Teleråd, som 

sjuksköterskorna använder i sitt dagliga arbete på avdelningen Sjukvårdsrådgivningen som 

ligger i Karlshamn. En stor del av denna uppsats handlar om hur själva processen att 

införskaffa detta system gick till samt att se hur väl det system man har idag motsvarar det 

politikerna ville ha. Hur används detta system idag, och har man med detta system lyckats 

åstadkomma användarvänlighet i systemmiljön? Har systemet några svaga punkter som kunde 

göras bättre? Vad användarvänlighet är kommer också att diskuteras.  

 

2 Etnografi och metoder 
 
Etnografi har varit flitigt använt för att åstadkomma detta arbete. Vad är etnografi för något? 

För att hitta en enkel beskrivning på detta ord gjorde jag en sökning i Nationalencyklopedien,1 

och fick då denna träff. ”etnografi (av etno- och grek.-graphia '-beskrivning', av grapho 

'skriva') ” Ett lite mer utvecklat sätt att uttrycka sig är att säga att en etnograf är en människa 

som utifrån går in i en kultur, social grupp, eller för min egen del en arbetsplats. I denna nya 

miljö ska sedan etnografen observera verkligheten för att sedan beskriva och analysera den så 

att en läsare kan sätta sig in i en situation genom att bara läsa en rapport. Etnografens arbete 

skiljer sig markant från till exempel nyhetsjournalistens. Nyhetsjournalisten skriver i de flesta 

fall om extraordinära händelser, alltså sådant som skiljer sig från vardagen. Etnografens 

1 Nationalencyklopedien Multimedia 2000 Plus, sökning på ordet Etnografi 
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arbete är mer komplicerat, eftersom man tvärt emot nyhetsjournalisten oftast försöker sätta sig 

in i och förstå en vardagssituation. Det kan som i mitt fall vara att man kommer utifrån rakt in 

på en arbetsplats för att försöka ta reda på hur det dagliga arbetet på denna arbetsplats går till.  

 En annan viktig skillnad är att etnografen förutom att bara beskriva någonting dessutom 

analyserar sina fakta. 

 

Att på kort tid sätta sig in i hur saker fungerar är inte helt lätt. Det är i början väldigt svårt att 

veta vad man ska rikta sin uppmärksamhet på eftersom hela situationen är alldeles ny. Om 

man i början av ett projekt tror sig veta vad inriktningen i de etnografiska studierna ska ligga, 

är det stor risk att man missar flera viktiga faktorer. Detta beror på att det utanför det område 

man egentligen ska studera kan finnas både kulturella och sociala faktorer som måste tas 

hänsyn till om etnografen ska komma så nära den absoluta sanningen som möjligt.  

 

Ett annat stort problem är att det i alla situationer finns ett stort mått av ”tyst kunskap”. Tyst 

kunskap=”Den kunskap som syns i handlingar, men som inte kan artikuleras kallas tyst 

kunskap” 2. Med tyst kunskap menar jag det faktum att varje människa besitter en mängd 

kunskap som individen inte tänker på att den kan. När man en gång har lärt sig något behöver 

man inte tänka på hur man utför någonting, man bara gör det.  

 

Jag kan ta det gamla slitna exemplet med att cykla. När jag skulle lära mig denna konst en 

gång i tiden var det inte med särskilt stor framgång jag lyckades. Jag ramlade gång på gång 

och slog mig. Trots många svidande sår från omkullåkningar försökte jag gång på gång, och 

en dag hade jag till slut lärt mig denna svåra konst. Glädjen över att kunna svepa fram på 

cykel var alldeles enorm i början. Så gick tiden och att cykla blev en del av min vardag. Jag 

behövde inte koncentrera mig alls för att kunna cykla, jag bara gjorde det. Jag besitter nu 

alltså konsten att kunna cykla.  Om någon nu ber mig berätta hur man gör för att cykla är 

risken stor att jag trots att kan cykla inte lyckas förmedla hur man gör. Jag kommer säkerligen 

att missa en massa viktiga detaljer i hur själva utförandet av cykling går till. Detta faktum 

gäller flera saker än bara att cykla. Till exempel att utföra ett dagligt arbete. När man väl kan 

det så gör man det bara, utan att behöva tänka på hur man egentligen gör. Om någon nu, till 

exempel en etnograf, kommer och frågar om hur det dagliga arbetet går till är risken att 

2 (Docherty, 1993, s 313). Se även Christer Hobergs bok Precision och improvisation från 1998 i kapitlet ”En 
mötesplats för reflektion” där detta begrepp diskuteras. 
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viktiga detaljer utelämnas helt enkelt för att de har blivit så vanliga händelser att den 

observerade inte längre tänker på att det utförs. 

 
”The ethnographer is a human instrument. With a research problem, a theory of social 

interaction or behaviour, and a variety of conceptual guidelines in mind, the ethnographer 

strides into a culture or social situation to explore its terrain and to collect and analyze data. 

Relaying on all its senses, thoughts, and feelings, the human instrument is a most sensitive 

and perceptive data gathering tool. The information this tool gathers, however, can be 

subjective and misleading. Fieldworkers may lose their bearings in the maze of unfamiliar 

behaviours and situations. Ethnographic methods and techniques help to guide the 

ethnographer through the wilderness of personal observation and to identify and to classify 

accurately the bewildering variety of events and actions that form a social situation. The 

ethnographer´s hike through the social and cultural wilderness begins with fieldwork.”3 

 

På detta vis beskriver David M. Fetterman det etnografiska arbetet och jag tycker att det 

stämmer väl överens med mina egna tankar om ämnet. Till sin hjälp har man som etnograf 

olika metoder för att se vad som händer, och att sedan kunna beskriva skeendet så att andra 

kan ta del av detta. Till stor del har insamlandet av information till denna uppsats gjorts med 

följande metoder av etnografisk karaktär: Intervju, fältanteckningar samt videofilmning. 

Dessutom har litteraturstudier använts. Genom att beskriva var och en av de olika metoderna 

hoppas jag kunna ge läsaren en klar bild över hur arbetet med att samla in information har gått 

till. 

2.1 Intervju 
En vanlig undersökningsmetod för etnografen är intervjun. I detta projekt har jag varit på 

besök på avdelningen 5 gånger och vid samtliga av dessa besök har intervjuer förekommit.  

I sin bok ”Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar” beskriver Margot 

Ely intervjun på följande sätt: 

 

”Oavsett deras typ och omständigheterna kring dem är intervjuer den etnografiska 

forskningens kärna för de söker orden från de personer vi studerar, ju rikare, desto bättre, så 

att vi skall kunna förstå deras situationer med allt större klarhet.” 4 

 

3 David M. Fetterman, Ethnography – Second Edition, 1998, sid 31 
4 Margot Ely, ”Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar”, 1993, sid 66 
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Vid en intervju sitter intervjuaren ned med sin intervjuperson, eller informant som en sådan 

även kallas, på en för syftet lämplig plats och ställer frågor. Svaren antecknas eller registreras 

på annat lämpligt sätt, till exempel med bandspelare eller videofilmning. (Se punkt 2.3 för 

vidare information om denna metod). Dessa frågor ställs muntligt och kan vara mer eller 

mindre välstrukturerade. I början av ett projekt kan det som tidigare nämnts, vara lämpligt att 

vara så öppen som möjligt, och därför kan man välja att använda en öppen intervjumetodik. 

Detta innebär att etnografen ställer en fråga till sitt intervjuobjekt, eller informant som en 

sådan även kallas. Beroende av svaret på den första frågan kan etnografen så fråga vidare och 

på så sätt skaffa sig en djupare kunskap inom ett visst ämne. Denna intervjumetod påminner 

om ett vanligt samtal. 

 

Efter att ha analyserat intervjumaterialet som inkommit vid den första intervjun kan det vara 

dags att gå över i en annan form av intervju. Etnografen får med informationen från den första 

intervjun en, om än något vag, bild av till exempelvis hur en arbetsplats fungerar, eller 

åtminstone ett visst moment i arbetet. När etnografen efter intervjun sitter och analyserar sitt 

material kommer oftast en rad frågor och tankar upp som ställs till informanten vid nästa 

intervju. Eftersom frågorna på förväg är bestämda skiljer sig denna metodik åt från 

djupintervju. Denna metodik kallas för formell intervju. Ofta får även en formell intervju 

inslag av öppen intervju, i alla fall har jag upplevt det så under detta arbete. Hur intervjun 

utformas beror till stor del på vad etnografen vill ha ut för slags information av den. Se även 

David Fettermans bok ”Ethnograpy – step by step second edition”, på sidorna 37-40 där olika 

intervjumetoder diskuteras. 

 

I fallet med denna undersökning har jag valt att intervjua sjuksköterskorna på deras 

arbetsplats. Jag har i inledningsfasen av arbetet använt mig av informell intervjumetodik. 

Detta gjordes för att det i förhand var svårt att veta vad mitt fokus i arbetet skulle vara. 

Efterhand som jag fick in information dök idéer upp om vad jag ville titta närmare på och 

därför antecknade jag frågor som sedan togs med till sköterskornas arbetsplats. Där ställde jag 

sedan frågorna, men jag upptäckte snabbt att jag ville veta mera på vissa punkter, varpå 

intervjun blev av mer informell karaktär igen. Förutom i inledningsfasen av arbetet har alltså 

intervjumetoderna varierat, något som jag upplever som enbart positivt eftersom jag på så vis 

har kunnat använda mig av det för tillfället mest passande etnografiska verktyget, som de 

olika metoderna av intervju har varit.  
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2.2 Observation med fältanteckningar 
 

Denna undersökningsmetod går till så att den som gör undersökningen på något sätt, i mitt 

eget fall med papper och penna, följer ett skeende och dokumenterar detta på lämpligt sätt. 

Jag har i uppsatsen som tidigare nämnts tagit upp frågan med att det är svårt att kunna sätta 

sig in i en ny situation i början av en etnografisk studie eftersom hela miljön från början är 

alldeles ny, med den mängden nya intryck som översköljer etnografen. Detta är något som är 

mycket viktigt att ta hänsyn till vid utnyttjandet av denna metod eftersom mycket av 

observationstiden går åt till att dokumentera händelserna. Risken att man som etnograf missar 

viktiga detaljer i händelsekedjan är stor eftersom etnografen är tvungen att hela tiden rikta sin 

uppmärksamhet från själva skeendet till skrivandet. Samtidigt är informationen som 

etnografen nedtecknar en mycket viktig del av analysmaterialet. De skrivna anteckningarna 

används som stöd för etnografens eget minne vid analysen. David Fetterman säger på följande 

vis om observation med fältanteckningar.  

 

”The most common tools ethnographers use are pen and paper. With these tools, the 

fieldworker records notes from interviewing during, or after each session, sketches the 

physical layout of an area, traces an organizational chart, and outlines informal social 

networks. Notepads can hold initial impressions, detailed conversations, and preliminary 

analyses. Most academics have a great deal of experience with this simple tool by taking 

notes in classes. This skill is easily transferred to the field. Pen and paper have several 

advantages: easy of use, minimal expense, and unobtrusiveness. The drawbacks are obvious: 

The fieldworker cannot record every word and nuance in a social situation, has difficulty 

maintaining eye contact with other participants while writing, and must expend a great deal of 

effort to record data that are legible and organized.”5  

 

Jag tycker att David Fetterman och jag har ungefär samma uppfattning om denna metod och 

hur den används. Trots sina nackdelar är penna och papper ett kraftfullt verktyg för att 

etnografen ska ha en chans att minnas det som sagts vid till exempel en intervju eller för 

komma ihåg hur en viss plats ser ut med mera. 

 

 

5 David Fetterman, Ethnogaphy – step by step, second edition, 1998, sid 63-64 
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2.3 Videofilmning 
 
En metod som numera är ganska vanlig vid etnografiska studier är videofilmning. Jag anser 

att detta är en metod som har stora fördelar jämfört med exempelvis fältanteckningar. 

Eftersom etnografen med filmning kan registrera en pågående aktivitet, för att sedan gå 

tillbaka gång på gång för att se detaljer som han eller hon annars hade missat, anser jag att 

detta ihop med intervjuer har varit det allra effektivaste sättet att hämta in fakta till arbetet på. 

Videofilmningen har skett på arbetsplatsen i alla förekommande fall och genom att jag sedan 

har kunnat analysera denna film har merparten av materialet kommit fram.  

 

En av riskerna med videofilmning som jag har varit väl medveten om, är att man som 

videofilmande etnograf, kan drabbas av så kallat tunnelseende. Detta innebär att det föreligger 

en risk att etnografen missar något väsentligt som ligger utanför kamerans bild. Tunnelseende 

har dock ej varit något problem i detta arbete eftersom det som har filmats i första hand är 

datorskärmen och vad som pågår där när systemet används. Jag har medvetet valt att filma 

just denna del för att kunna få en förståelse för hur själva programmet Teleråd fungerar. Efter 

att vid det första besöket ha valt att filma händelserna i Teleråd genom att bära kameran och 

rikta in dess fokus på datorskärmen upptäckte jag en av de stora svårigheterna med att filma. 

Bilden blev mycket skakig och det var väldigt svårt att hinna uppfatta vad som hände utanför 

kamerans fokus, både visuellt och audiellt. Dessutom märkte jag tydligt av en viss nervositet 

hos informanterna som blev filmade tack vare den påtagliga närvaro av kameran som 

filmandet innebar. Därför valde jag vid de övriga besöken på arbetsplatsen att sätta upp 

kameran på ett tillhörande stativ. På detta enkla sätt blev både bilden stadig och risken att 

missa detaljer minimerades. Nu kunde jag helt plötsligt ”vara med” när olika operationer 

utfördes, för att sedan kunna fråga sjuksköterskan hur saker fungerade efter att luren lagts på. 

Jag tyckte mig också märka en viss skillnad i sjuksköterskans agerande eftersom det 

föreligger en risk att den som studeras inte agerar likadant med en kamera som stör arbetet 

och framkallar nervositet hos den studerade. När kameran sattes på sitt stativ blev den efter en 

stund ”osynlig” för sjuksköterskan, iallafall upplevde jag det på detta sätt.  
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2.4 Litteraturstudier 
 
Metoden litteraturstudier är en vanlig metod i forskningsarbete. Denna metod räknas inte till 

etnografiska studier, men används flitigt vid skrivandet av exempelvis forskningsrapporter. 

Eftersom jag själv ägnat mig åt etnografiska studier så kallar jag den som utövar studierna för 

etnografen, men det är viktigt att komma ihåg att många fler än etnografer använder denna 

metod. Vid litteraturstudier får etnografen ett mycket kraftfullt verktyg i sitt eget arbete. 

Själva förfarandet går till så att etnografen först läser litteratur inom ett visst område och 

sedan jämför vad som framkommit i litteraturen med vad som framkommit i det egna 

forskningsarbetet. Finns det några likheter? Vad har tidigare dragits för slutsatser och är dessa 

något som etnografen kan instämma i eller är det rentav tvärtom? Genom att studera 

forskningslitteratur inom ämnesområdet HCI6 har information inhämtats som stöd i mitt eget 

arbete. Jag har i arbetet dessutom använt mig av uppslagsverk7, vilket varit helt ovärderligt 

eftersom jag på detta sätt har kunnat tillgodogöra mig information som annars hade varit svår 

att hitta på kort tid.  

3 Bakgrund 
 
Vårdapparaten är stor och kostar därför varje år mycket pengar att driva. Landstingens 

nettokostnad för hälso-sjukvård år 2000 var 105,7 miljarder kronor enligt  

Landtingsförbundet.8 Politikerna i landstingsfullmäktige i Blekinge Län skulle vid ett möte 

skulle ta reda på om det gick att spara pengar någonstans. En ide´ politikerna fick på detta 

möte var att man eventuellt skulle kunna införa sjukvårdsupplysning per telefon. Detta 

resulterade i en missivskrivelse9  där politikerna beslutade att en arbetsgrupp skulle tillsättas 

för att titta närmare på hur en sådan sjukvårdsrådgivning skulle kunna se ut. En av 

målsättningarna de hade var att sjukvården skulle kunna undvika ”onödiga” läkarbesök. Detta 

med betydelsen att patienten söker vård för saker som den kan avhjälpa själv genom 

egenvård. Dessutom skulle sjukvården på samma sätt kunna avhjälpa problemet med onödiga 

inläggningar på sjukhuset som är kostsamma.  

 

 

6 Human Computer Interaction, samspelet mellan dator och människa. 
7 I första hand har Nationalencyklopedien Multimedia 2000 Plus använts. 
8 Internet, adressen http://www.lf.se (2002-04-22) 
9 En missivskrivelse kan sägas vara en slags ”arbetsorder” när till exempel en arbetsgrupp ska tillsättas för att 
undersöka något. Denna missivskrivelse har diarienummer 557/97 
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3.1 Arbetsgruppens arbete 
 
Arbetsgruppen sattes ihop av företrädare för de olika förvaltningarna Tandvården, 

Primärvården, Psykiatrin i Blekinge samt Blekingesjukhuset. Denna utredning antogs av 

landstingsfullmäktige i Blekinge i november 1999. 

Arbetet började med att arbetsgruppen hade en allmän idédiskussion samt att de genomförde 

ett studiebesök på sjukvårdsupplysningen i Jämtland10. Det de i sin idédiskussion kom fram 

till var att den nya telefonrådgivningen borde kallas för sjukvårdsrådgivning eftersom denna 

avdelning skulle syssla med rådgivning i sjukvårdsfrågor och inte till exempel sjukhusens 

öppettider eller vart patienten ska vända sig, i så fall hade sjukvårdsupplysning varit bättre..  

3.2 Arbetsgruppens krav11 
 
Arbetsgruppen kom i utredningen fram till vissa krav som borde ställas på den nya 

sjukvårdsrådgivningen för att få den så väl fungerade som möjligt, både för patientens och 

sjukvårdsrådgivningens del. Ett krav var att råden som ges ska vara medicinskt 

kvalitetssäkrade. Tack vare detta ska svaren en patient får vara lika, oberoende av vilken 

sjuksköterska som tar samtalet. Svaren ska vara medicinskt förankrade och följa de 

vårdprogram som finns. Arbetsgruppen satte också kravet att det inte får förekomma några 

oacceptabla väntetider, man ville att en ”maxtid” som en patient får vänta skulle fastställas. 

Dessutom skulle sjukvårdsrådgivningen vara tillgänglig dygnet runt och fungera på samma 

sätt dygnet runt. Eftersom det krävs en stor medicinsk kompetens skulle 

sjukvårdsrådgivningen bemannas av erfarna sköterskor. 

 

Arbetsgruppen tecknade också ner syftet med att införa sjukvårdsrådgivningen. Detta var att 

man skulle kunna styra patienten till rätt vårdnivå. De olika nivåerna är egenvård, det vill säga  

att patienten själv kan ta hand om sin sjukdom, primärvård  samt länssjukvård. Genom att 

patienten dirigeras till de olika nivåerna kan man avlasta vården. Arbetsgruppen slog också 

fast att sjukvårdsrådgivningen inte ska ta bort en etablerad kontakt mellan vårdgivare och 

patient, har patienten en läkare som den brukar vända sig till vid en viss sjukdom ska denna 

kontakt bibehållas. 

 

10 Denna avdelning kallas för sjukvårdsupplysning till skillnad från Blekingesjukhusets sjukvårdsrådgivning. 
11 Samtliga fakta till punkt 3.2 och 3.3 rörande arbetsgruppens krav och önskemål har hämtats från skrivelsen 
”Arbetsgruppens förslag till utveckling av sjukvårdsrådgivning i Blekinge”, daterad 2000-05-24.  
Denna skrivelse är sammanställd av Anders Hansell, PLAN, Landstingets kansli. Telefonnummer 0455-734030.  
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3.3 Arbetsgruppens ”önskelista”  
 

Arbetsgruppen skrev även några saker som var önskvärda men som ändå inte var rena krav. 

Ett av de önskemål arbetsgruppen hade var att det ska vara lätt att nå sjukvårdsrådgivningen. 

Detta åstadkoms genom att man utnyttjar befintlig och välkänd teknik som till exempel vanlig 

telefoni. En annan sak var att samma telefonnummer ska kunna användas oavsett var i länet 

patienten befinner sig. Dessutom ska det vara samma telefonnummer dygnet runt.  

Sjukvårdsupplysning via Internet diskuterades också men på grund av att alla länets 

innevånare inte i nuläget har tillgång till nätet får detta tills vidare fungera som ett 

komplement till den traditionella sjukvårdsrådgivningen. Denna kompletterande tjänst finns 

att tillgå på Landstinget i Blekinges hemsida.12 Eftersom arbetsgruppen ville kunna öka 

servicenivån för länets innevånare ville man att det skulle gå att boka in tider inom 

primärvården. 

 

Sjukvårdsrådgivningen har enligt en lag en skyldighet att föra journal. Därför ville 

arbetsgruppen att systemet som skulle användas skulle ha uppgifterna som lagts in skulle vara 

tillgängliga även ute i vårdcentralernas egna journalsystem. 

Arbetgruppen tog del av erfarenheterna med ett system som gick ut på att patienten själv 

väljer sin sjukdom via telefonen och sedan får höra på ett färdiginspelat svar men de kom 

fram till att detta ej kan ersätta ”manuell” service. Arbetsgruppen kom fram till att 

sjukvårdsupplysningen skulle ha en samverkan med SOS-Alarm genom att 

sjukvårdsupplysningen till exempel skulle kunna vara ett stöd för anhöriga i väntan på 

ambulans. Samtidigt måste sjukvårdsupplysningen på ett enkelt sätt kunna larma ambulans 

vid behov. Man förordade att bemanningen skulle skötas av erfarna sköterskor, företrädesvis 

distriktssköterskor. 

 

För att landstingets verksamheter skulle känna ansvar för kvaliteten på rådgivningen ville 

arbetsgruppen att det skulle finnas en naturlig koppling till landstinget. De befarade att detta 

skulle vara svårt att uppnå med en extern sjukvårdsrådgivning. Dessutom befarade 

arbetsgruppen att råden som ges kan variera mellan olika landsting, beroende på varifrån 

frågan kommer. Den geografiska kännedomen kom också upp. Olika råd kan ges beroende på 

de geografiska förhållandena, därför är lokalkännedom en viktig del. 

12 Adressen till denna webbsida är http://www.ltblekinge.se 
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Om en internt organiserad verksamhet istället skulle väljas fick man möjligheter till olika 

samverkansformer med olika externa aktörer. Ett exempel är Apoteksbolaget, som kan ge 

patienten råd om egenvård med all den medicinska kunskap som finns där. En annan 

samverkanspartner är Giftinformationscentralen. Samverkan med andra landsting bör vara 

möjligt om sådana önskemål finns. Arbetsgruppen lämnade även in en specifikation över 

kostnader för iordningställande av lokalen samt tre nya PC med tillhörande programvara. 

Den 11 december 2000 beslöt Landstingsstyrelsen att anta arbetsgruppens förslag.13   

4 Besök på Sjukvårdsupplysningen 
 

Vid mitt första besök på sjukvårdsupplysningen fick jag för första gången träffa min 

informant Pia Petersson. Hon arbetar som avdelningschef för sjukvårdsupplysningen och hon 

gav mig en del material över bakgrunden till hur sjukvårdsupplysningen i Karlshamn kom till.  

Den information jag fick ta del av på detta möte tog ganska lång tid att förstå eftersom 

landstinget är en ganska komplicerad apparat, i alla fall gäller detta när man ska försöka sätta 

sig in i hur beslutsgången fungerar. Samtidigt är det en viktig del eftersom detta är 

bakgrunden till hur allting började. Jag hann förutom att ta del av bakgrundshistorien med ett 

snabbt besök på sjukvårdsupplysningens avdelning.  

4.1 Avdelningens lokal 

  
Avdelningen som jag kom in på består av ett rum som är ca 35 kvadratmeter stort. Detta rum 

är inrett med 3 stycken skrivbord med tillhörande datorer samt ett par fåtöljer med ett litet 

bord emellan. På alla tre platserna finns det telefoner, en stationär och en trådlös på varje 

plats. Den trådlösa telefonen används främst då sköterskorna behöver konsultera en läkare och 

därför behöver lämna avdelningen. Jag såg att två av skrivbordsplatserna skiljer sig från den 

tredje på så sätt att de är utrustade med en skärm emellan platserna, så att en person som sitter 

på en plats inte ser över till den andra platsen. Dessutom finns det en bokhylla på båda dessa 

platser.14 Själva miljön i rummet påminner mer om ett kontor än traditionell sjukhusmiljö. För 

att lättare kunna illustrera hur det ser ut har jag gjort en skiss över rummet. 

 

13 Enligt en skrivelse till lanstingsdirektör Jan Larsson från Crister Borglin, Primärvårdsförvaltningen 
Landstinget Blekinge, Diarienummer 2000-0090 
14 På avdelningen arbetar alltid minst två sjuksköterskor samtidigt, men ibland även tre stycken. 
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Figur 1. Avdelningens lokal 

4.2 Datorerna  
 
Datorerna på avdelningen är tre stycken persondatorer. Dessa är försedda med ett 

operativsystem från Microsoft, Windows NT. Det finns en webbläsare15 installerad i alla 

datorer, som är uppkopplade till Internet via en fast uppkoppling. Datorerna är 

sammankopplade i ett Novell nätverk. På alla tre datorerna finns systemet Teleråd från 

TietoEnator installerat. Det är detta system som ska undersökas i detta arbete både hur 

systemet är uppbyggt och hur det används. Datorerna har ingen direkt koppling till 

telefonerna, denna koppling är i så fall via sjuksköterskan som sitter vid datorn.  

5 Systemet Teleråd vs. S.R.Å. 
Varför är det just systemet Teleråd som man använder? För att få svar på denna fråga tog jag 

reda på vad det finns för alternativ. Det visade sig att när systemet skulle väljas ut hade man 

egentligen bara två olika alternativ att välja på. Det ena är Teleråd och hur detta system är 

15 Internet Explorer, tillverkad av Microsoft. 
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uppbyggt ska jag komma in på lite senare. Det andra alternativet kallas S.R.Å. Detta står för 

Symptom Råd Åtgärd och är utvecklat av Bertil Marklund, specialist i allmänmedicin. 

 

5.1 Systemet S.R.Å (Symptom Råd Åtgärd) 
 

Detta system är uppbyggt efter en mall där man använder ett speciellt schema som frågorna 

ställs till patienten med. Svaren man får på en fråga leder till en följdfråga och beroende på 

vad man får för svar på denna (ja eller nej) leds man in på nästa fråga. Källan till denna 

information har jag hittat i boken Symptom Råd Åtgärd, som är skriven av Bertil Marklund.  

Boken har olika åtgärder som sjuksköterskan ska följa kan vara t.ex. Läk Omgående vilket 

betyder att man ska söka läkare direkt, Läk 1 vilket betyder att man ska söka hjälp samma 

dag, Läk 2 som betyder att hjälpen ska sökas inom någon till några dagar, Läk3 som betyder 

att man ska söka hjälp inom en till två veckor och slutligen Läk 4 vilket innebär att man som 

patient hänvisas till läkare utan att ha förtur i vårdkön.  

Ett exempel på hur det kan se ut när man använder sig av Marklunds system kommer här: 

 

Mitt exempel gäller ett barn som har buksmärtor. Då har användaren följande frågeschema att 

gå efter. 

 

Buksmärta, akut – barn 

 

Påverkat allmäntillstånd, tar ej emot vätska Ja - Läk omgående 

Nej 

Intervallsmärtor   Ja- Läk omgående 

Nej 

Ensidig smärta och svullnad i pungen  Ja – Läk omgående 

Nej 

Trauma mot buken   Ja – Läk omgående 

Nej 

Blodig eller svart avföring   Ja – Läk 1 

Nej 

Ljumskbråck    Ja – Läk 1 

Nej 
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Feber kräkning eller diarré   Ja – Läk 1 

Nej 

Barn under två år   Ja – Läk 1 

Nej 

Lätta tillfälliga besvär   Ja – Läk 2 

Nej 

Läk 1 

 

Till frågeschemat har man dessutom en text som sjuksköterskan har som mall att gå efter. I 

denna text finns tänkbara orsaker och dessutom råd om egenvård till patienten. Dessutom kan 

sjuksköterskan använda denna som referens. En text till det ovanstående kan se ut så här:  

 

Ljumskbråck: Om barnet har ett ljumskbråck och buksmärtor tillstöter, kan en inklämning ha 

ägt rum och patienten ska undersökas akut. Inklämning ses dock sällan eller aldrig vid bråck i 

navelringen. 

 

Tilläggas måste att jag som tidigare nämnts endast har haft tillgången av bokversionen av 

detta program, det datoriserade programmet arbetar dock efter samma princip vad jag har 

erfarit. 

 

Varför blev det inte detta program som valdes när Landstinget skulle köpa in sitt nya system? 

Det svar jag fick när jag frågade Pia Petersson var att man helt enkelt kände sig alldeles för 

styrd av programmets svar eftersom alla svar i detta program är förprogrammerade. 

Möjligheterna att lägga in egna svar är starkt begränsade eller till och med obefintliga. 

Eftersom man kan behöva anpassa programmet efter lokala variationer och detta saknades i 

programmet var det helt enkelt inte förenligt med det man sökte efter. 

 

5.2 Systemet Teleråd 
 
Här kommer en beskrivning på hur systemet Teleråd är uppbyggt och fungerar. Dels har jag 

valt att beskriva systemet rent tekniskt och dels hur man använder det praktiskt. Dessutom 

kommer här en beskrivning av hur man utveckat/utvecklar programmet.  
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TietoEnator utvecklade Teleråd i början av 90-talet, närmare bestämt 1992. Man samarbetade 

bland annat med SPRI som var ett institut för rationalisering av svensk sjukvård16. Man har 

sedan dess utvecklat programmet kontinuerligt i samverkan med användare av systemet. Man 

har kommit ut med en ny version av programmet årligen. År 2000 kom en helt ny version av 

programmet. Till denna version hade man använt en helt ny utvecklingsmiljö, nämligen 

Visual Basic 6.  

5.2.1 Vad är Teleråd enligt Tieto Enator? 
 

Vad är då Teleråd? På detta sätt beskriver TietoEnator själva sitt system: 

” Med TietoEnators datorstöd Teleråd får användaren ett kraftfullt stöd i 

sjukvårdsupplysningen per telefon, som bidrar till ökad kvalitet på såväl rådgivning, 

bedömning av vårdbehov som dokumentation.”17 

 

Systemet är alltså ett så kallat beslutsstödssystem, vilket innebär ett system som används som 

referens vid rådgivning till patienter över telefon. TietoEnator påstår att kvaliteten på råden, 

bedömningarna och dokumentationen ökar. Om allt detta stämmer är svårt att fälla omdöme 

om i lekmannens ögon, men det leder till att samma råd ges oavsett vem som ger dem. 

Bedömningarna måste sjuksköterskan göra, men råden hon får från systemet gör att hon 

lättare kan ge råden till patienten. Dokumentationen däremot blir riktigt lätt att se i efterhand 

eftersom varje samtal där råd ges också dokumenteras samtidigt som samtalet pågår. 

 

5.2.2 Systemkrav 
 
Systemet Teleråd är ett Windowsbaserat system som går att köra över Windows 98/NT 

4.0/2000. Teleråd jobbar i 32 bitar och är utvecklat med stöd av produkter från Microsoft. 

Det man har använt är Visual Basic 6.0, Transaction Server samt SQL Server™ 7.0 som 

databas. SQL Server™ 7.0 och Transaction Server ingår inte i Teleråd. Det går även att 

använda SQL Server™ 2000. För att Teleråd ska fungera krävs att man har ett nätverk där en 

dator fungerar som server samt klienter som man sitter och arbetar vid. Teleråd ska inte 

användas på den datorn som är server eftersom denna är en s.k. dedikerad  filserver. 

 

16 SPRI är numera nedlagt 
17 Enligt en Powerpoint presentation gjord av Göran A. Gustavsson på TietoEnator 
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5.2.3 Användarvänlighet och användbarhet 
 
Vid skapandet av systemet har man enligt TietoEnator hela tiden strävat efter att göra 

systemet användarvänligt. Vad menas då med användarvänlighet[User-Friendliness]?  

Detta begrepp är något svårt att mäta men i fallet Teleråd har utvecklarna på TietoEnator 

strävat efter följande mål och som också ger deras definition på användarvänlighet. 

 

Det ska vara lätt för användaren att sätta sig in i hur programmet fungerar rent intuitivt.  

Användaren ska snabbt kunna registrera eller ta fram relevant information. Inom sjukvården 

är detta av särskilt stor vikt beroende på den mängd arbetsuppgifter som finns. Här måste det 

gå snabbt och inte kräva för mycket koncentration eftersom sjuksköterskan är upptagen med 

att tala i telefon med patienten samtidigt som hon ska arbeta i systemet.18 

 

För att man ska kunna uppnå denna eftersträvade användarvänlighet är systemet redan från 

början framtaget i samarbete med vårdpersonal och man har fortsatt arbetet genom att hela 

tiden utveckla programmet ihop med befintliga användare. Dessutom tar man emot 

synpunkter från presumtiva kunder, alltså användare som kan tänka sig att använda systemet i 

framtiden. Det viktigaste sättet som man har för att förbättra Teleråd är årliga användarmöten. 

Till dessa så skicka kunderna in sina önskemål till förbättringar och på mötet diskuterar och 

prioriterar man vilka önskemål som ska komma med i nästa version. De som lämnar önskemål 

och som deltar på mötena är sjuksköterskor som själva arbetar med rådgivning. Enligt Tieto- 

Enator är detta ett mycket bra sätt att ta tillvara användarnas synpunkter. Ett annat namn på 

detta sätt att utveckla program är ”Participatory Design”, vilket Douglas Shuler och Aki 

Namioka definerar på följande sätt i sin bok Participatory design: ”Participatory Design (PD) 

represtents a new approach towards computer systems design in witch the people destined to 

use the system play a critical role in designing it.”19  

För att ytterligare bidra till ett användarvänligt system har man lagt till en möjlighet att direkt 

från Teleråd gå in i olika kunskapsdatabaser på Internet som FASS, Giftinformationscentralen 

med flera. Detta är alltså TietoEnators sätt att se på vad användarvänlighet är för något och 

deras sätt att arbeta fram detta i Teleråd. 

18 Enligt en Powerpoint presentation av Göran A. Gustavsson på TietoEnator 
19 Douglas Schuler & Aki Namioka, Participatory Design, 1993, kapitlet ”Preface” (sid xi) 
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Lisa Baggerman skriver i sin bok ”Design for interaction”20 att Jacob Nielsen, The Nielsen 

Norman group, har följande punkter man bör tänka på följande punkter för att skapa en 

användarvänlig programvara.  

 

1. Ease of learning. Det ska vara lätt att lära sig använda programmet.  

2. Efficiency of use. När man en gång lärt sig använda programmet ska man slippa lära sig det 

igen. Man ska bara ta med sådana funktioner som verkligen behövs för att undvika att 

programmet blir svårt att använda. 

3. Memorability. Det ska vara lätt att komma ihåg hur man använder programmet, även om 

användaren inte använder programmet på en tid ska det gå att komma ihåg hur programmet 

används.  

4. Minimize errors. Minimera antalet möjliga felkällor, användaren kommer alltid att göra fel, 

men genom att i designen begränsa antalet felkällor kan programmet bli bättre. 

5. Satisfy the user. Det ska vara roligt att använda ett program, annars finns det risk att 

programmet inte används. Se till att användaren blir nöjd med designen, det är ju användaren 

som ska använda programmet och inte utvecklaren.     

 

Jag har kommit fram till att för att kunna utveckla en bra programvara måste man som 

designer även ta hänsyn till begreppet användbarhet [usability].  

”Informally, usability issues can be thought of as pertaining to how easy a product is to use, 

i.e. they are to do with the ”user-friendliness” of products. More formally, the International 

Standards Organisation (ISO) defines usability as …the effectiveness, efficiency and 

satisfaction witch specified users can achieve specified goals in particular environments.”21   

För att jämföra användarvänlighet och användbarhet har jag kommit fram till följande. 

Användarvänlighet handlar om hur lätt det är att använda ett program och att lära sig att 

använda det. Användbarhet handlar om hur väl programmets funktioner uppfyller 

användarens behov. För att åstadkomma en bra programvara måste en avvägning mellan båda 

dessa begrepp kombineras så att det uppstår en bra balans i designen. Ett program som är lätt 

för användaren att använda betyder inte att designen har lyckats om inte programmet har de 

funktioner användaren behöver. Det omvända gäller givetvis också. Ett program som har alla 

de funktioner användaren behöver kan ändå vara misslyckat om användaren inte kan använda 

programmet för att det är för svårt att använda. I fallet med Teleråd tycker jag att man har 

20 Lisa Baggerman, Design for interaction, 2000, sidan 10 
21 Patrick W. Jordan, An introduction to Usabillity, 1998, sidan 5 
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lyckats bra med användbarheten, vid de olika intervjuer som jag gjort har sköterskorna inte 

haft några synpunkter på programmets funktioner, den allmänna uppfattningen är att 

programmet fungerar tillfredsställande. I detta hänseende har utvecklarna på Tieto Enator 

alltså lyckats åstadkomma en programvara med god användbarhet. När det gäller 

användarvänligheten i programmet gjorde jag så att jag helt enkelt frågade sköterskorna om 

de tyckte att systemet var svårt att lära sig eller svårt att använda. Jag fick nekande svar på 

denna fråga så jag anser att sköterskorna är nöjda även med programmets användarvänlighet. 

För att ytterligare testa om programmet är användarvänligt prövade jag själv att använda det. 

Till min stora förvåning upptäckte jag att jag redan på första försöket, och minns då att jag 

inte har någon medicinsk utbildning, lyckades registrera ett samtal (jag fingerade det) utan 

större problem. Det ända jag behövde be sköterskorna till hjälp med var vad rutan ”anamnes” 

betydde eftersom jag tidigare inte kände till detta ord. Se mer om vad ”anamnes” är under 

kapitel 6.2. Tack vare att programmets GUI (Punkt 6) är så ledande för användaren stötte jag 

inte på några mer problem utan kunde på första försöket registrera ett samtal. Därför kan jag 

säga att detta program är mycket användarvänligt med mitt sätt att se på vad 

användarvänlighet är för något. 

 

6 GUI, Graphic User Interface 
 

Här förklarar jag hur programmets GUI fungerar. GUI är en förkortning och kommer av 

Graphic User Interface, alltså det användargränssnitt som användaren arbetar i. Eftersom jag 

av erfarenhet vet hur svårt det kan vara att visualisera en bild enbart med hjälp av ord, man 

kan bara ta exemplet med att enbart använda ord för att förklara hur man knyter ett skosnöre, 

har jag gjort en avbildning av programmet på nästa sida. Till denna bild förhåller jag mig 

sedan när jag förklarar de olika delarna av programmet. 
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Bild av Teleråds GUI22 

 

 
 

Den första bild användaren får vid en patientkonakt ser ut på följande sätt.(Fliken 

”Kontaktorsak”)  

 

6.1 Fältet Patient 
 

I denna del av det GUI som presenteras är rutan för personnummer ifyllbar och ska också 

helst fyllas i för att samtalet ska registreras. När sjuksköterskan fyllt i personnummer kommer 

uppgifter om adress, postnummer och telefonnummer att automatiskt hämtas in från 

folkbokföringsregistret. Ett villkor för att detta ska fungera är att patienten är folkbokförd i 

Blekinge Län. Detta gör att sjuksköterskan inte behöver göra arbetet med att fylla i dessa fält. 

22 I de fall där bilderna har personuppgifter ifyllda har jag fått den aktuella personens medgivande att använda 
dessa. Uppgifterna har lagts in för att visa hur systemet fungerar och härrör därför ej från verkliga uppgifter om 
sjukdom m.m. 
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Patientdelen är dessutom gemensam för alla ”flikar” som programmet innehåller. Oavsett var 

i programmet användaren befinner sig syns  alltid personuppgifterna. 

6.2 Fliken ”Kontaktorsak” 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på hur programmet ser ut när fliken ”Kontaktorsak” valts. Detta sker automatiskt vid 

start av programmet. 

 

Denna del är det första som möter användaren vid ett samtal. Användaren kan välja en 

orsaksgrupp som är en slags sluss. För att på ett enkelt sätt förklara detta kan jag säga att 

användaren i denna del väljer vilken sjukdomsgrupp patienten ringer för. När användaren valt 

en kategori kommer rutan för kontaktorsak att fyllas i med alternativ för olika sjukdomar. I 

bildexemplet ovan är alternativet ”Allergi” som orsaksgrupp ifylld och då kommer 
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alternativen för olika typer av allergier upp i rutan för kontaktorsak. När ett av dessa alternativ 

har valts kommer ett antal fördefinerade frågor upp i rutan ”Frågor till patienten”. Genom att 

använda dessa kan sjuksköterskan ta reda på om det finns orsak för patienten att söka vård. 

Till sin hjälp har sjuksköterskan en annan ruta kallad ” Indikationer för läkarbesök”, som 

innehåller information om vilka svar som anses som skäl att söka vård. 

I rutan ”Anamnes” fyller sjuksköterskan med fri text i just vad det aktuella samtalet handlar 

om. Detta görs för att det i efterhand ska kunna gå att gå tillbaka och se vad som sagts. Denna 

ruta fylls alltid i och detta kan ske när som helst under samtalet. I rutan ”Fördefinerade råd om 

egenvård” kommer råd upp som hjälper sjuksköterskan att ge rätt råd till patienten.  

6.3 Fliken ”Råd om egenvård” 

 
Bild över hur programmet ser ut när fliken ”Råd om egenvård” har valts. 

Under denna flik finns en ruta som fylls i med vad sjuksköterskan har gett patienten för råd, 

denna del är viktig för att sjuksköterskan i efterhand ska kunna se vad hon gav för råd. Detta 

ger en trygghetskänsla för sjuksköterskan om patienten i efterhand skulle komma tillbaka och 
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vara missnöjd med råden som gavs. Det är också en viktig del med anledning av den 

lagstadgade skyldighet sköterskorna har att föra journal över samtalet. 

6.4 Fliken ”Tidigare Kontakter”23 
Om patienten tidigare har varit i kontakt med sjukvårdsupplysningen kommer denna flik att 

bli valbar. Detta indikeras genom att texten på fliken blir svart. Här finns i så fall information 

om det/de tidigare samtalen och vilka råd som gavs då. Detta ger sjuksköterskan en möjlighet 

att följa upp en patient som ringer in. Har patienten däremot inte tidigare varit i kontakt med 

sjukvårdsupplysningen är texten på fliken grå och det går inte att klicka på fliken så att den 

öppnas. 

6.5 Fliken Kontakt 

 
Bild på hur programmet ser ut när fliken ”Kontakt” används. 

I denna del av programmets GUI kryssar sjuksköterskan in vad patienten har fått för råd. 

Texten i rutan ”anamnes” flyttas hit automatiskt från det som tidigare fyllts i. Den del av detta 

GUI som heter ”kontaktresultat” talar om till vilken inrättning patienten hänvisades och om 

23 Bild på denna flik saknas eftersom den inte var valbar när jag använde programmet. Detta berodde på att det ej 
fanns några tidigare kontakter registrerade i systemet på detta personnummer. 
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patienten fick några råd om egenvård. Dessutom finns här en del som talar om hur snabbt 

efter samtalet patienten har fått råd att uppsöka en vårdinrättning. 

 

7 Systemet i drift och sjuksköterskans arbete 
  

För att kunna förstå hur systemet fungerar i det dagliga arbetet ska jag här återge användarfall. 

Metoderna för att samla in denna information har varit observation och videofilmning. 

Tyvärr fick jag inte spela in båda parterna vid telefonsamtalet utan att först ha patientens 

medgivande, och detta är inget jag lyckats få. Därför finns bara vad sjuksköterskan säger och 

agerar med i denna logg.  

7.1 Första loggningen 
 
00 Telefonen ringer 

01 Sjuksköterskan svarar: Sjukvårdsrådgivningen Ingrid. 

02 Patienten säger något 

03 Sjuksköterskan: Försöker du komma fram på vårdcentralen eller…? 

04 Patienten säger något 

05 Sjuksköterskan: Du ska till vårdcentralen i Olofsström…? 

06 Sjuksköterskan: Men gör så att du ringer genom växeln för de brukar veta varför de har     

07 stängt. Om du ringer 731000 och ber att få komma dit annars så vet de i alla fall varför de 

08 har stängt numret, det är nästan det bästa sättet.   

10 Patienten säger något 

11 Sjuksköterskan: Jaa.. hmm okej.  

12 Sjuksköterskan: Lägger på telefonluren genom att trycka på en knapp på telefonen. 

 

Direkt efter detta samtal säger sjuksköterskan till mig: ”-Ja så där brukar det ofta vara under 

dagtid. Patienterna ringer hit när de inte kommer fram dit de ska eller när de helt enkelt är 

osäkra på vart de ska vända sig. Oftast kan vi hjälpa dem.”  

 

Här tycker jag att en intressant del av sköterskornas arbete kommer fram. Det gäller alltså inte 

bara att ha en medicinsk kunskap, i arbetet ingår även att ha kunskap om vilka avdelningar 

som patienten ska vända sig till, deras telefonnummer etc. Detta trots att man från den 

arbetsgrupp som utredde bland annat vad avdelningen skulle heta just hade en diskussion om 
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att verksamheten inte skulle innefatta dessa tjänster, det var därför man skulle kalla 

avdelningen för sjukvårdsrådgivningen istället för sjukvårdsupplysningen. När jag vid ett 

besök på sjukvårdsrådgivningen i Karlshamn frågade en sjuksköterska om varför det ligger 

till på detta sätt fick jag svaret: ”-Ja vi kan ju inte gärna bara slänga på luren i örat på 

patienten, felet ligger i att patienterna inte vet vart de ska vända sig och då ringer de hit.” 

Enligt denna sjuksköterska är problemet dock inte speciellt stort eftersom de flesta samtal av 

denna karaktär inträffar på dagtid då det inte ringer så mycket till avdelningen. 

 

7.2 Andra loggningen 
 
Nästa samtal är av en mer medicinsk karaktär 

00 Telefonen ringer 

01 Sjuksköterskan svarar: - Sjukvårdsrådgivningen Ingrid. 

02 Patienten säger något 

03 Sjuksköterskan: - Jaa… Sedan i höstas då? 

04 Patienten säger något 

05 Sjuksköterskan fyller i fältet ”anamnes” med följande text: Huvudvärk sedan i höstas. 

06 Sjuksköterskan: - Ja just det… Istället då? 

07 Patienten säger något 

08 Sjuksköterskan: - Ja... 

09 Patienten säger något 

10 Sjuksköterskan: - Ja lite så kan det vara, vissa tabletter hjälper ju bättre på vissa individer. 

Det är ju faktiskt lite individuellt.  

11 Patienten säger något 

12 Sjuksköterskan: - Ja det är ju så… man blir orolig så, det blir man ju. Men du… det är väl 

någon som har undersökt dig? Nu när du har huvudvärken så länge? Den som har skrivit ut 

medicinen och så.  

13 Patienten svarar något. 

14 Sjuksköterskan: Ja… Men du har varit hos en läkare som har skrivit ut medicinen?  

15 Patienten svarar något 

16 Sjuksköterskan: - Ja… men hjälper de inte alls tycker du? Som Citodon till exempel, 

hjälper de inte alls? För det är ju lite grann samma substanser i där.  

17 Patienten svarar något. 

 27 



18 Sjuksköterskan: -  Ja jag hör det… Nej för Citodon har ju lite samma substans, det är ju 

kodein i och det är det i Treon med.  

19 Patienten svarar något 

20 Sjuksköterskan: - Ja det är ju det du måste låta bli nu när du ska opereras. 

21 Patienten svarar något 

22 Sjuksköterskan: - Ja just det. Men har du fått en ny tid nu då?  

23 Patienten svarar något 

24 Sjuksköterskan: - Ja precis. Men du har ju prövat flera olika sorter då ju och det är inte 

någon som hjälper?  

25 Patienten svarar något 

26 Sjuksköterskan: - Ja för det är ju rätt så starka mediciner om du har haft både Tavelan och 

Citodon. Du har kombinerat dem med kanske? 

27 Patienten svarar något. 

28 Sjuksköterskan: - Nähä så det har du inte gjort nej.. Men du jag tycker att du behöver ju ha 

en ny tid. Är det vårdcentralen du har varit på innan? 

29 Patienten svarar något. 

30 Sjuksköterskan: - Nej för undersökning av själva huvudvärken med eftersom du har haft 

den så länge. Du behöver ju hjälp så att du kan få något annat, och så att du kan operera dig så 

du slipper vänta längre.  

31 Patienten säger något. 

32 Sjuksköterskan: - Ja för någonting annat kanske man kan hitta.   

33 Patienten säger något. 

34 Sjuksköterskan: - Ja det kan ju bli så, man kan ju bli lite beroende av en viss medicin.  

35 Patienten säger något. 

36 Sjuksköterskan: - Ja det kan vara svårt jag vet det… Men om du ska göra den här 

operationen så måste du ju undvika det. Men gör så att du beställer en ny tid så du kan få 

något annat och kan bli fri ifrån Treon. Du behöver ju ha hjälp här ju. 

37 Patienten svarar något. 

38 Sjuksköterskan: - Ja oftast är det ju så att man har ont på morgonen och efternatten. Det 

blir ju värre och värre och nu har du haft huvudvärk så pass länge. Är värken likadan tycker 

du eller har den blivit värre?  

39 Patienten svarar något. 

40 Sjuksköterskan: - Ja så det har förvärrats lite då? Men du har vissa dagar som du inte alls 

har ont i huvudet då? 
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41 Patienten svarar något. 

42 Sjuksköterskan: - Ja du menar så ja… Nej men gör så att du beställer en ny tid, du behöver 

ju prova något annat nu när inte de mediciner du har hjälper. Det finns ju lite annat man kan ta 

till med. Det är det enda sättet, du behöver ju något receptbelagt nu annars hjälper det ju 

knappast nu när du har haft så svårt att sluta med dessa. Var är det någonstans du har gått? 

43 Patienten svarar något 

44 Sjuksköterskan: - Men du kan väl ringa dit så att du får en ny tid. Kan jag få ditt 

födelsenummer med?  

45 Sjuksköterskan fyller i rutan för personnummer, patientens namn och adress visas 

ögonblickligen i fälten ”Namn” och ”Adress” 

46 Sjuksköterskan: - Ja jag vet inte hur länge du får vänta nu men du måste ju få en tid inom 

en vecka i alla fall. Eller om de vill skriva ut ett recept över telefon eftersom du har haft 

kontakt med dem innan… det beror ju på.  

47 Patienten säger något. 

48 Sjuksköterskan: - Ja… Men det kanske blir nästa vecka då, att du kan få komma menar jag. 

Då kanske du kan klara dig till dess? Men du kan ju försöka med de andra medicinerna så 

länge, ibland kan det ju ta lite tid. Jag tycker att Citodon borde hjälpa.  

49 Patienten säger något. 

50 Sjuksköterskan: - Ja det kan ju vara så… Men Tavelanen då, hur har du det där? Har du 

några kvar? Den är ju rätt så stark.  

51 Patienten svarar något. 

52 Sjuksköterskan: - Nej men be att du får en tid.  

53 Patienten säger något. 

54 Sjuksköterskan: - Ja det tycker jag, i alla fall så här på telefon, som du beskriver det. Och 

så tror jag att du måste få en undersökning, hos en läkare. Du behöver få en tid nu om det var 

länge sedan du var där.  

55 Patienten svarar något. 

56 Sjuksköterskan: - Ja det är så olika med men framför allt så brukar det vara så att det 

förvärras, huvudvärken förvärras ju. Successivt hela tiden. 

57 Patienten svarar något. 

58 Sjuksköterskan: - Nej det är ju inte bra när man har värk så länge. Man brukar ju må illa 

och så också, det är det ju många som gör.  

59 Patienten säger något. 

60 Sjuksköterskan: - Ja gör det, det tycker jag du ska göra. Ja hej då. 
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61 Sjuksköterskan: Lägger på telefonluren genom att trycka på en knapp på telefonen 

62 Sjuksköterskan fyller återigen i fältet ”anamnes” som nu får texten: .Huvudvärk sedan i 

höstas. Treo Comp 6 stycken dagligen, svårt att sluta med dessa. Prövat flera andra 

smärtstillande men inget annat hjälper. Måste sluta med Treo inför stundande operation.  

63 Sjuksköterskan klickar nu i rullningslisten för ”orsaksgrupp”. Där väljer hon alternativet 

”Medicin”. Hon bläddrar igenom de alternativ som kommer upp i rutan ”kontaktorsaker”, 

men verkar inte hitta något som passar. Hon går tillbaka till rutan för ”orsaksgrupp” igen, 

denna gången väljer hon alternativet ”övrigt”.  

64 Sjuksköterskan klickar nu på fliken kontakt varpå en ny bild kommer upp på skärmen. (Se 

avsnittet ”6.5 Kontakt”).  

65 Sjuksköterskan kryssar i alternativet ”vårdcentral” i rutan ”Kontaktresultat”. Efter detta 

väljer hon alternativet 1-2 dagar i rutan ”Bör söka inom”. 

66 Sjuksköterskan klickar på ”Spara” (Diskettsymbolen i den övre vänstra delen av 

skärmbilden). Nu kommer en liten ruta upp med rubriken ”Signera Kontakt”. Hon fyller i sin 

signatur och sitt lösenord och klickar på ”Ok” knappen. 

 

Efter detta berättar sjuksköterskan att patienten i fråga led av svår huvudvärk som denna 

brukade ta Treo Comp för att lindra. Nu skulle emellertid patienten opereras och då får inte 

Treo Comp användas. Patienten hade prövat flera andra mediciner men inte hittat någon 

annan som hjälper. Rådet blev att patienten skulle söka en ny tid hos en läkare som skulle 

undersöka henne. Dessutom hade patienten utvecklat ett beroende för Treo Comp så det var 

extra viktigt att hon fick en annan värkmedicin. Samtalet avslutades med att hon registrerade 

vilka råd som getts samt signerade detta. Om hon ej gjort detta skulle systemet inte ha 

registrerat uppgifterna. 

 

 Jag tycker att detta samtal på ett tydligt sätt visar att sköterskorna måste ha en bred medicinsk 

kunskap, både om olika sjukdomar och om läkemedel. Denna kunskap byggs upp under en 

lång tid av praktiserande som sjuksköterska. Därför tycker jag att det är bevisat att det är 

mycket viktigt att kravet på att sjuksköterskorna på sjukvårdsupplysningen ska ha en lång 

erfarenhet inom sitt yrke för att kunna jobba på avdelningen. En sjuksköterska som är 

nyutexaminerad klarar helt enkelt inte av arbetet eftersom det både ingår att lyssna av 

patienten, ställa en diagnos och slutligen ge råd om vad patienten ska göra. Om 

sjuksköterskan hela tiden måste fråga sina kollegor om råd innebär detta att patienten får 
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vänta och arbetet bli inte speciellt effektivt. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskorna har 

en bred kunskap eftersom de aldrig i förväg vet vad samtalet kommer att handla om.  

 

8 Slutsatser 
 
Här nedan kommer en jämförelse mellan vilka krav/önskemål som ställdes av arbetsgruppen 

och hur arbetet fungerar idag. Genom att jämföra detta kan man se hur väl visionen stämmer 

överens med dagens verklighet. 

8.1 Krav 
 
Följande punkter var till skillnad från önskemålen rena krav i arbetsgruppens rapport och 

därför bör de i dagsläget ha uppfyllts.  

 

8.1.1 Medicinsk kvalitetssäkring 
 
Ett krav var att råden som ges ska vara medicinskt kvalitetssäkrade. Samma råd ska ges 

oberoende vilken patient som ringer och vilken sjuksköterska som tar samtalet. Är detta krav 

uppfyllt? Eftersom det system man använder arbetar just på detta sätt, med fördefinerade svar 

som sjuksköterskan kan ge patienten, är kravet åtminstone uppfyllt rent tekniskt. 

Sjuksköterskans kompetens och sätt att arbeta spelar förstås också en roll eftersom vi alla är 

individer som har vårt eget sätt att utrycka sig, men jag drar slutsatsen att man inte kan göra så 

mycket åt detta faktum. Därför anser jag att man har lyckats uppfylla detta krav så gott det 

går.   

8.1.2 Tillgänglighet och funktion 
 
Ett krav fanns på att telefonrådgivningen skulle vara tillgänglig dygnet runt och fungera på 

samma sätt dygnet runt. Efter att på både dag- och kvällstid ha tittat på hur 

telefonrådgivningen fungerar kan jag säga att även detta krav uppfyllts, även om 

arbetsuppgifterna på dagtid ofta består av att patienterna inte vet riktigt vart de ska vända sig 

och därför ringer till telefonrådgivningen. Detta var ju inte riktigt tanken med att införa 

avdelningen men man arbetar även med ren sjukvårdsrådgivning under dagtid och därför är 

kravet uppfyllt. Telefonrådgivningen är i dagsläget tillgänglig dygnet runt och därför stämmer 

även detta väl överens med det ursprungliga kravet. 
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8.1.3 Bemanning/Kompetens 
 
Eftersom det krävs en stor medicinsk kompetens skulle rådgivningen bemannas av erfarna 

sköterskor. Efter vad jag erfarit är alla de sjuksköterskor jag har studerat vid besöken på 

avdelningen erfarna inom yrket och deras yrkeskunskap är mycket god. Detta kan jag sluta 

mig till efter att ha lyssnat och sett på sköterskorna i deras arbete. Jag märkte tydligt vid 

samtliga observationstillfällen att sköterskornas sätt att hantera samtalen var mycket 

professionell och yrkeskunnig. Dessutom berättade Pia Petersson för mig att man bara hade 

erfarna sköterskor anställda. Därför anser jag att även detta krav uppfyllt. 

 

8.2 Önskemål 
Denna punkt handlar om de önskemål som arbetsgruppen hade, men som inte var rena krav. 

Önskemålen måste inte nödvändigtvis vara uppfyllda men det är en klar fördel om de är det. 

 

8.2.1 Journalföring 
 
Sjukvårdsrådgivningen har som tidigare nämnts en lagstadgad skyldighet att föra journal. 

Därför ville man att systemet man skulle använda ska ha uppgifterna som läggs in ska vara 

tillgängliga även ute i vårdcentralernas egna journalsystem. Detta önskemål är i dagsläget inte 

uppfyllt, systemet Teleråd kan inte samarbeta med systemen ute på vårdcentralerna, helt 

enkelt för att det inte är kompatibelt med andra system. Däremot finns uppgifter som lagts in i 

Teleråd kvar lokalt på sjukvårdsupplysningen i Karlshamns datorer och därför är det 

lagstadgade kravet på journalföring uppfyllt. 

 

8.2.2 Tidsbokning 
 
Eftersom man ville kunna öka servicenivån för länets innevånare ville man att det skulle gå att 

boka in tider inom primärvården. Detta önskemål är i dagsläget uppfyllt eftersom man kan 

boka tider på vissa vårdcentraler. Sjuksköterskorna måste dock vara sparsamma med tiderna 

eftersom man bara har ett begränsat antal tider att dela ut varje dag. De patienter som får tider 

genom Sjukvårdsrådgivningen är de som bedöms som akut sjuka och därför inte kan vänta 

med att uppsöka vård. Ofta får patienterna istället själva boka tider genom att ringa till 

vårdinrättningarna. 
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8.2.3 Telefoni/Telefonnummer 
 
Arbetsgruppen hade som önskemål man skulle använda telefoni för kontakten med patienter, 

att samma telefonnummer skulle kunna användas oavsett var i länet man befinner sig, och att 

det skulle vara samma telefonnummer dygnet runt. Från och med november månad 2001 är 

detta önskemål tillgodosett, eftersom man då började arbeta på just detta sätt. 

Rådgivningen sker per telefon och man har samma telefonnummer i hela länet, som fungerar 

på samma sätt dygnet runt. 

9 Vad jag har kommit fram till 
 
Jag har i denna rapport försökt beskriva processen med att införa avdelningen 

Sjukvårdsrådgivningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn, från en ide som 

landstingspolitikerna i Blekinge Län fick och fram till dagens verklighet. Denna uppgift har 

inte varit helt lätt eftersom jag för att kunna få förståelse för avdelningen också var tvungen 

att sätta mig in i hur Blekinge landsting, Landstingsfullmäktige i Blekinge, sjuksköterskorna 

på Sjukvårdsrådgivningen, programutvecklarna på TietoEnator med flera arbetar.  

 

Jag skulle vilja beskriva denna rapport som en resa – i begynnelsen av resan hade jag ingen 

bestämd destination och när jag väl såg olika resmål tog det ganska länge innan jag hade 

bestämt vart jag skulle åka. Vägen till målet har kantats av en otalig mängd problem på vägen 

som alla har lösts efter hand och det blev många restimmar innan jag var framme vid mitt 

mål. Nu när jag är framme vid vägens slut kan jag ändå inte låta bli att undra var alla de vägar 

jag inte tog leder. En mängd tankar och frågor finns fortfarande kvar men jag antar att det är 

resandets stora dilemma. Ju längre man reser, desto mer vägar åker man förbi, utan att för den 

skull ta reda på vart de leder.  

 

Det finns många punkter jag ville fördjupa mig mer i, problemet har snarare varit att begränsa 

omfattningen på denna rapport och mina studier. Jag ska i följande stycken försöka summera 

vad jag har kommit fram till. 

 

9.1 Från ide till verklighet 
 
När jag reflekterar över hur en ide som slutligen ledde till att avdelningen 

Sjukvårdsrådgivningen i Karlshamn öppnades kan jag inte låta bli att säga att jag är lite 
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förvånad. Förvånad över att se hur väl verkligheten stämmer med den ursprungliga visionen. 

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: - Det blir aldrig som man har tänkt sig. Här tycker 

jag att det omvända gäller! Alla krav och de flesta av önskemålen från ursprungsvisionen är 

uppfyllda.  

 

9.2 Sjuksköterskorna på avdelningen 
 
 En sak jag blev lite förvånad över är hur bred yrkeskunskap det egentligen krävs av 

sjuksköterskorna. Det räcker inte att bara vara duktig inom ett enda område, på denna 

arbetsplats gäller det att kunna lite om allt och gärna mycket om allt. Jag kan verkligen säga 

att jag förstår varför man ville anställa sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet, man ville 

som tidigare i rapporten nämnts ha företrädesvis distriktssköterskor anställda. Till 

kunskapskraven kommer även att sjuksköterskan måste behärska konsten att få patienten att 

berätta exakt vad symptomen är och sedan ställa en diagnos, och detta genom att bara prata i 

telefon. Jag måste säga att yrkeskunskaperna hos sjuksköterskorna är mycket goda och får 

passa på att tillägga att jag har tagit del av mycket mer material än det som finns upptaget i 

rapporten, det gick helt enkelt inte att ta med mer loggningar än ett litet axplock från de fem 

besök jag gjorde på arbetsplatsen. 

 

9.3 Systemet Teleråd och TietoEnator 
 
Under detta arbete har jag tittat närmare på det datoriserade beslutstödssystemet Teleråd, 

utvecklat av TietoEnator. En av de saker TietoEnator själva säger om Teleråd är att det är 

mycket användarvänligt. Efter att själv ha provat det samt intervjuat sjuksköterskorna om vad 

de tycker om det får jag hålla med TietoEnator. Systemet är riktigt lättanvänt. Jag letade under 

hela projekttiden efter svaga punkter i systemet, men trots mycket noggrant letande har jag 

inte lyckats hitta några egentliga nackdelar med det, snarare tvärtom. Paradoxalt nog är det så 

att ju mer jag har letat efter nackdelar, desto mer fördelar med systemet har jag hittat. 

Vad är det som gör Teleråd så bra? En av fördelarna är att systemet är lätt att använda, de 

funktioner som behövs i programmet finns och det är ganska sparsamt med extrafunktioner 

som sällan kommer till användning, något som i värsta fall gör att ett program svårt att 

använda. En annan fördel är att programmet är så ledande i sin uppbyggnad att det är lätt att 

förstå vad för information som ska matas in i de olika delarna, det är nästan svårt att göra fel.  
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Något som delvis kan vara en förklaring till varför programmet fungerar så bra är att det är 

utvecklat i samarbete med vårdpersonal och att TietoEnator hela tiden vidareutvecklar 

systemet efter användarnas behov och önskemål. Detta sätt att arbeta gynnar både 

programutvecklare och kunder eftersom alla inblandade parter verkar vara nöjda med 

slutprodukten. 

9.4 Tack till…   
 
Jag vill avsluta detta arbete med att tacka alla som varit med och gjort skrivandet av det 

möjligt. Ett stort tack till Göran A. Gustavsson på TietoEnator för den information om 

systemet han har tillhandahållit. Jag tackar också sjuksköterskorna på Sjukvårdsrådgivningen 

i Karlshamn för all information jag fått därifrån, samt avdelningsföreståndare Pia Petersson på 

samma sjukhus. Sist men inte minst vill jag tacka mina duktiga handledare Pirjo Elovaara och 

Kerstin Ådahl, båda vid Blekinge Tekniska Högskola för en bra handledning samt många bra 

idéer under hela arbetets gång.   
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