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Hur kan arbetsmiljön för personer inom
hemsjukvården förbättras genom att e-hälsolösningar
skapar kompetensstöd vid ensamarbete?
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Problematisering
hemsjukvårdens utmaningar
•

Antalet människor som behöver hemsjukvård ökar när befolkningen
ökar.

•

När människor lever längre tenderar patienter med tillgång till
kommunal hemsjukvård bli sjukare.

•

Hemsjukvårdssköterskor utför redan mycket av sitt arbete ensamma
i patienternas hem.

•

Fler och sjukare patienter innebär en ökad belastning på
sjuksköterskorna.

 E-hälsolösningar skulle kunna vara lösningen på en del av
de problem som hemsjukvården står inför, men samtidigt går
utvecklingen och implementeringen på området långsamt.

Syfte
Att ”…ta fram kunskap om hur arbetsmiljön för
personer inom hemsjukvården kan förbättras
genom användning av olika typer av ehälsotjänster som ger personen ett kompetensstöd
i den konkreta vårdsituationen och därmed minska
stressen som ett ensamarbete medför.”

Tre delprojekt
1.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster i en kommun

2.

Kartläggning av e-hälsotjänster för personal

3.

•

Nationellt

•

Internationellt

Workshops med hemsjukvårdspersonal där personalen tar
fram idéer till framtida lösningar baserade på egna behov.
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Utvärdering av existerande e-hälsotjänster i en
kommun
•

Vid projektstart fanns en lista med 25 pågående och
planerade e-hälsorelaterade aktiviteter i kommunen kopplade
till vård och omsorg.

•

Ett antal av dessa identifierades som potentiellt relaterade till
arbetsmiljön.

•

Av dessa valdes två ut för närmare analys:
1.

Införande av nytt verksamhetssystem som framöver skulle
stödja ett mobilt arbetssätt.

2.

Införande av elektronisk läkemedelshantering.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster i en
kommun
•

Vid projektstart fanns en lista med 25 pågående och
planerade e-hälsorelaterade aktiviteter i kommunen kopplade
till vård och omsorg.

•

Ett antal av dessa identifierades som potentiellt relaterade till
arbetsmiljön.

•

Av dessa valdes två ut för närmare analys:
1.

Införande av nytt verksamhetssystem som framöver
skulle stödja ett mobilt arbetssätt.

2.

Införande av elektronisk läkemedelshantering.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster i en
kommun: Verksamhetssystem
Systemet utvärderas av oss forskare i två etapper:

1. Under implementeringen. För att ge input till
implementeringsprocessen.
2. Efter implementeringen. För att utvärdera hur det blev.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster
i en kommun: Verksamhetssystem
•

Under implementeringen genomfördes två intervjuer med
superanvändare. Dessutom filmades 75 minuters användning
av systemet.

•

Efter implementering genomfördes:
1.

En workshop för att identifiera de aktiviteter/uppgifter som
ledde till interaktion med verksamhetssystemet samt en
prioritering av dessa.

2.

8 timmars fältobservationer av det faktiska handhavandet i
relation till de högst prioriterade aktiviteterna spritt över 6
olika tillfällen.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster i en
kommun: Verksamhetssystem
Exempel på brister som identifierades vid skarp användning:
•

Det krävs många klick för vissa centrala aktiviteter/uppgifter. (Ex 5
klick för att hitta patient och ytterligare 7 för att börja dokumentera).

•

Tog inte alltid hänsyn till grundläggande designprinciper för att
stödja kognitiva funktioner såsom minnet och uppmärksamheten.
(Ex. varje gång en patientjournal skall öppnas måste en ny sökning
göras trots att den precis varit öppen. Ex. många klick och långa
väntetider mellan klick gör det lätt att tappa uppmärksamheten).

•

Informationsvägarna är inte anpassade efter hur arbetet utförs. (Ex.
meddelanden skickas till hela arbetsgrupper och varje enskild måste
gå igenom alla meddelanden för att avgöra om åtgärd krävs).

•

Information presenteras inte alltid på ett sådant sätt att man får den
överblick som behövs för att utföra arbetet effektivt.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster
i en kommun: Verksamhetssystem
Slutsatser:
•

införandet av digitala
system påverkar
användbarhet och
effektivitet och därmed
även arbetsmiljön.

•

Det system som testades
var relativt välfungerande,
men vi hittade ändå
grundläggande brister
utifrån ett människadatorinteraktionsperspektiv.
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Nationell kartläggning av e-hälsotjänster
•

En enkät skickades till de 264 kommuner som är ansvariga
för hemsjukvården.

•

Fritext frågor angående använda, planerade och förkastade
e-hälsotjänster.

•

Explorativ ansats  Inga e-hälsotjänster definierades på
förhand.

•

Fritext svaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

 144 (55%) kommuner besvarade enkäten
Vi identifierade ca 50 e-hälsotjänster

Nationell kartläggning av e-hälsotjänster:
Resultat
Tjänster som används brett idag är:
•

NPÖ

•

Mobil dokumentation

•

Digitala lås

•

Digital läkemedelslista (Pascal)

•

Digitala trygghetslarm

•

Kameratillsyn

Nationell kartläggning av e-hälsotjänster:
Resultat
Tjänster som planeras inom ett

Andra exempel är:

år:

• Team-

Svaren indikerar en ökad
implementation av:

och samverkansmöten på

distans
• Smarthemteknik

•

Digital signering

• Vårdplanering

•

Medicinskåp med digitala lås

• Webutbildning
• Sårvård

Implementeringstakten för
följande tjänster fortsätter att
vara hög:
•

Mobil dokumentation

•

Kameratillsyn

på distans

Nationell kartläggning av e-hälsotjänster:
Resultat
Tjänster som testats men lagts ned:
•

Mobil dokumentation (7)

•

Digital signering (5)

•

Planeringssystem (2)

Nationell kartläggning av e-hälsotjänster:
Slutsatser
•

Det testas ganska många olika e-hälsotjänster i de svenska
kommunerna. Men det är bara några som nått en bredare spridning.

•

Det huvudsakliga motivet till att lägga ner tjänster var tekniska
hinder inkl. hinder relaterade till användbarhet och design.

”Tekniken och den tjänst för dokumentation vi har
använt oss av i projektet har inte fungerat
tillfredsställande.”

”…hade lokalt teknikstrul som gjorde att vi
inte kunde lita på uppgifterna.”

”Försöken har inte fallit väl ut tekniskt och
säkerhetsmässigt.”
”Programmet var inte färdigutvecklat och innebar
att vi fick lägga mer tid på att utföra insatsen än
innan, genom att justera i programmet.”

E-hälsotjänster i hemsjukvården
internationellt
•

Svårt att jämföra mellan länder

•

Skandinavien, Nederländerna och Veteran Health
Administration (VHA) USA är de som verkar ha det som liknar
vår hemsjukvård mest

•

På flera håll presenteras samma problembild som i Sverige

•

Danmark sticker ut som ett föregångsland

E-hälsotjänster i hemsjukvården
internationellt
Några av de tjänster som återkommer:
•

patientåtkomst till journalen

•

elektroniska recept

•

trygghetslarm

•

videosamtal med vårdcentral eller personal (först och främst
sjuksköterskor) inom hemsjukvården

•

olika rörelsedetektorer och övervakningskameror för
fjärrmonitorering av patienter kroppssensorer

Tre delprojekt
1.

Utvärdering av existerande e-hälsotjänster i en kommun

2.

Kartläggning av e-hälsotjänster för personal

3.

•

Nationellt

•

Internationellt

Workshops med hemsjukvårdspersonal där personalen
tar fram idéer till framtida lösningar baserade på egna
behov.
 Konceptuell design via workshops

En iterativ process med fyra workshops
•

WS 1: Beskriva och problematisera arbetsprocesser.

•

WS 2: Att beskriva en ideal situation där de listade problemen
från WS 1 är lösta.

•

WS 3: Att formulera digitala koncept (lösningar) för att uppnå
ideal situationen.

•

WS 4: Skapa storyboards tillsammans med professionell
illustratör.
 Posters som illustrerar hur koncepten är tänkta att
fungera i en verklig situation.

De konceptuella idéerna handlade om:
•

Kommunikation mellan olika aktörer (vårdcentral, slutenvård och
hemsjukvård) men även inom hemsjukvården förenklas.

•

Komma ifrån dubbeldokumentation som kräver tid och kan vara
patientosäker.

•

Ha samlade digitala listor över exempelvis läkemedel så att
personalen kan vara säker på att de har den rätta läkemedelslistan
(många olika listor blir patientosäkert).

•

Personalen inte ska behöva ringa runt för och vänta på kontakt med
läkare.

•

All information ska finnas samlad i ett system.

•

Alla inblandade ska få information om vad som sker i vårdkedjan.

Arbete med postrarna

Första versionen

Exempel på illustrationerna/posterna

Illustratör Maja Lindén

Slutsatser
•

Att hemsjukvårspersonalen inte har problem med det egna
vårdarbetet utan får kämpa med administration och
kommunikation som tar tid och som inte bidrar till
vårdkvaliteten.

•

Att många av de problem som skulle kunna avhjälpas med
digitala stöd handlar om patientsäkerhet lika mycket som
arbetsmiljön.

•

Att hemsjukvårdspersonalen blir frustrerad av känslan av
ineffektivitet som skapas av att inte ha bra digitala
stödsystem.

Slutsatser forts
•

Att personalen i hemsjukvården är bra på att formulera vilken
typ av digitala stöd som behövs för att förbättra deras
arbetssituation om de får möjlighet och stöd att formulera sig.

•

Att med adekvata elektroniska stöd skulle personalen kunna
fokusera på en mer långsiktig kvalitet och hälsa för patienten
samt tid att tänka bortom den mer akuta och direkta
vårdinsatsen.

•

Att arbeta med den här typen av workshoppar fungerar bra
för att aktivera och engagera personalen i att formulera sig
runt det egna arbetet och digitalisering.

IT-utveckling för hållbara
arbetsplatser
Jörgen Johansson, statsvetenskap
,Mats Holmquist, arbetsvetenskap
Michel Thomsen, informatik
Maria Åkesson, informatik

Forskningsprojektet
IT-utveckling för hållbara arbetsplatser

Syftet är ...
....att undersöka hur arbete med IT-upphandling, genom att ta sociala och organisatoriska
förutsättningar i beaktande - kan bidra till att
förbättra arbetsmiljön samt att skapa legitima och
användbara IT-system

Projektet har två frågeområden:

Frågeområde I:
Hur kan IT-system utformas och upphandlas för att
förbättra användarnas arbetsmiljö.
Frågeområde II:
Hur kan införandet och användningen av nya IT-system
organiseras och styras med syftet att förbättra
arbetsmiljön

Projekt Användbar
Kungsbacka kommuns projekt avser att
• genomföra upphandling av verksamhetssystem inom Förskola
& Grundskola – Gymnasie- & Vuxenutbildningen
• ta fram en generell införande- & avvecklingsplan för berörda ITsystem
• ta fram en IT-förvaltnings- och utvecklingsmodell för de valda
IT-system som är tänkta att driftsättas

Forskningsprocess med hjälp av två lärloopar i nära samverkan med
Kungsbacka kommun:

Lärloop 1 under 2017:
Empiriska studier (dokument, fokusgrupper, djupintervjuer)

Analysseminarium med involverade i kommunen

Rapport med empiri och kommentarer vid analysseminarium

Ny loop under 2018

Digitaliseringens betydelse för arbetsmiljön är ett outforskat
område – det finns få djupstudier om hur digitalisering påverkar de
anställdas arbetsmiljö.
* Övertro bland policyskapare och systemförvaltare på att ITsystemens användbarhet – funktionalitet, översiktlighet, enkelhet,
finesser – i sig självt leder till en god digital arbetsmiljö.
IT-systemens användbarhet är en nödvändig, men långt ifrån
tillräcklig förutsättning för att skapa en god digital arbetsmiljö.
Upphandling av nya IT-system i komplexa organisationer bör
byggas på ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete.

Fyra förutsättningsskapande faktorer för en framgångsrik ITupphandling

• Det gäller betydelsen av…
1. …politisk styrning och demokratisk förankring
(debatt, offentlighet, legitimitet)
2. …delaktighet och inflytande för de anställda
(linjeorganisationens roll viktig här)
3. …att balansera behov av ’systemdisciplin’ kontra
professionsgruppernas självständighet
4. …att skriva fram konkreta modeller för hur de nya ITsystemen ska förvaltas i ett långsiktigt perspektiv

7 forskartankar
om digital arbetsmiljö och IT-upphandling

Det är brist på ”handlingsbara”
definitioner av digital arbetsmiljö
Handlingsbara definitioner av digital arbetsmiljö kan:
• stödja systematisk ledning, planering, kontroll och
uppföljning av arbetsmiljön
• informera formuleringar av nya eller kompletterande
arbetsmiljömål
• vägleda upphandling av digitala resurser (IT) så att god
arbetsmiljö bibehålls eller förbättras

Digital arbetsmiljö 2.0
Det system av digitala resurser en arbetstagare
använder, eller påverkas av, när verksamhetens
arbetsuppgifter ska utföras

God digital arbetsmiljö = god överenstämmelse
mellan digitala resurser, arbetstagaren och arbetsuppgifterna som ska utföras - Det är här
som den digitala arbetsmiljön uppstår.

Nej, digitaliseringen ”väller” inte in över
myndigheter och företag som en flodvåg…
• digitala resurser som IT-system upphandlas
• upphandlingar kan leda till bestående förändringar av arbetsmiljön

Systemmiljöer förändras över tid
Digital teknologi har särskiljande egenskaper. Dessa
egenskaper öppnar för snabba och genomgripande
förändringar i arbetsmiljö och systemmiljö
För att vidmakthålla eller förbättra en digital arbetsmiljön behöver förändringar i systemmiljöer ses, förstås
och konsekvensvärderas

En organisations systemkarta, vid en viss tidpunkt, säger
lika lite om individens digitala arbetsmiljö, som ett
enskilt system användbarhet

Varning för outvecklad ”o-systemisk” användbarhetssyn
Att ett enskilt system är lätt att lära eller använda innebär inte med
automatik att systemmiljön är lätt att arbeta i eller förstå.
Att ett enskilt system är effektivt innebär inte med automatik att flera
ihopkopplade system effektivt stöder lösandet av arbetsuppgifter.

Att det är lätt att komma ihåg hur ett enskilt system fungerar innebär inte
med automatik att det är lätt att minnas hur andra system i systemmiljön
fungerar.

Jfr. ”systemmiljötänk”

Att ett enskilt system är tillfredställande att använda innebär inte med
automatik att det är lätt eller tillfredställande att arbeta i systemmiljön.
Att ett enskilt IT-systems funktionalitet tillgodoser användarnas behov
innebär inte med automatik att systemmiljöns funktionalitet är…, osv.

Specificera arbetsmiljömål
Traditionella, funktionsfokuserade, mål med ITupphandling:

•
•
•
•
•

automatisering
effektivisering
modernisering
standardisering
verksamhetsutveckling

Intervjuutsagor om god
digital arbetsmiljö
•
•
•
•
•

transparent
enhetlig, sömfri
tillgänglig
flexibel, smidig
effektiv

Jfr. Design Calm Technology

Projekterfarenheter integrerade i upphandlingsmodell
Faser

Steg i upphandlingsprocess

Planering

Skapa upphandlingsstrategi utifrån vad som ska upphandlas (COTS, MOTS, skräddarsytt).
Identifiera intressentgrupper/användare och de systemkvaliteter som krävs för att
verksamhetsbehoven ska kunna uppfyllas. Specificera arbetsmiljömål, leverantörskrav och de
funktionella respektive icke-funktionella krav som ska vägleda upphandlingen (se t ex ISO
25010 om Usability, Compability: interoperabilitet, co-existence).
Organisera upphandling så att delaktighet och medinflytande informerar och legitimerar
satsningen. Definiera process för acceptanstestning utifrån arbetsmiljömål och krav. Inkludera
kriterier och data för acceptanstest och användarnöjdhet, systemdokumentation. Analysera
konsekvenser för befintlig systemförvaltningsmodell. Utarbeta användningspolicys.

Kontraktering
Implementering

Acceptanstest

Användning &
vidareutveckling

Fastställ kontraktskrav och kriterier för att bedöma leverantörsprestationer kopplat till
arbetsmiljömål och avtalade funktionella respektive icke-funktionella krav. Teckna avtal.
Kontraktsbevakning – övervaka vad som levereras, identifiera ev. avvikelser från plan,
kontraktskrav eller avtalade systemkvaliteter. Agera proaktivt för att säkerställa att
leverantören uppfyller sina åtaganden och möjliggör att avtalade systemkvaliteter kan nås.

Organisera och genomför acceptanstest – testa/utvärdera systemets kvaliteter (jfr. ISO
25010) i systemmiljön. Utvärdera i vilken grad systemet bidrar till att arbetsmiljömålen nås.
Är systemet acceptabelt för användarna och verksamheten?
Konsolidera och vidareutveckla* system och användningspolicys – undersök med
återkommande ”post-implementation review(s)” verksamhetens/användarnas nöjdhet med
systemet, dokumentationen och lev. tjänster. Anpassa systemet efter användarnas behov,
verksamheten och till systemmiljön. Revidera vid behov systemförvaltningsmodell och
användningspolicys.

*Möjligheter till vidareutveckling eller anpassning beror av vad som upphandlas

