
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Mattias Molin 

 

 
Rättidiga beslut  

genererade från olika typer av dataanalyser 

 
En fallstudie inom Landstinget i Värmland 

 
 
 

Right-time Decisions  
Generated from Different types of Data Analysis 

 
A Case Study Within the County Council of Värmland 

 
 
 

Informatik 
C-uppsats 

 
 

Termin:        HT-2018 

Handledare: Odd Fredriksson 

 

 
Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 651 88 Karlstad  
Tel: 054-700 10 00. E-post: handels@kau.se kau.se/hhk 



 

 

 

Abstract 
Syftet med denna kandidatuppsats är att, via kvalitativa intervjuer, identifiera och 
beskriva ett landstings process för hur patient- och sjukvårdsdata, genom olika typer av dataanalyser, 
kan generera rättidiga beslut.  
 
I det valda kvalitativa tillvägagångssättet skapades en semi-strukturerad intervjuguide, baserad på en 
analysmodell. Fem intervjuer med anställda inom fallstudieorganisationen genomfördes. För att 
underlätta för respondenterna och ge en tydlig helhetssyn på intervjuns innehåll, fick respondenterna 
innan intervjun se analysmodellen som skapats. 
 
Deskriptiv analys är den vanligaste dataanalysmodellen som används av respondenterna, i form av 
verksamhets- och produktionsuppföljning. Det framgår även i undersökningen att det är viktigt med 
ett brett dataunderlag för beslutsfattning och att Landstinget i Värmland överlag är en mycket 
faktabaserad organisation. Förutsättningarna för att kunna fatta rättidiga beslut, genererade från 
dataanalyser, anses vara att veta vilka frågeställningar som ska besvaras, att data snabbt finns 
tillgänglig och att analyser utförs på denna tillgängliga data. Men även om data snabbt finns 
tillgängligt för beslutsfattarna och analyser gjorts, medför inte det rättidiga beslut. Data ger inte alltid 
en korrekt eller sann bild, utan behöver först tolkas innan besluten kan fattas. Tolkningar av data kan 
skilja sig åt vilket medför att ytterligare en person behöver titta på materialet, vilket också medför att 
besluten skjuts fram. Det anses även saknas ett enhetligt arbetssätt för hur de anställda arbetar i 
vårdsystemen. 
 

Rättidiga beslut finns på olika nivåer inom landstinget. När det gäller den övergripande nivån är det 
inte brådskande med beslut, men ju mer operativt personalen arbetar desto viktigare är det med snabba 
beslut. Detta visar att ”rättidiga beslut” har olika betydelser, beroende på var i verksamheten de 
anställda befinner sig. Vården är tidspressad och det är inte alltid det finns möjlighet att analysera de 
data som finns tillräckligt mycket. 
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1. Inledning 
Denna C-uppsats inleds med en introduktion till problemområdet för att skapa en tydlig bild 
över vad som ska undersökas. Problemområdet leder vidare till det konkreta syftet som 
studien bygger på. 
 
1.1 Problembakgrund 
Sjukhus är ofta förknippade med att rädda människoliv och förbättra vår hälsa, därför blir det väldigt 
viktigt att identifiera och ta bort arbetssätt som är ineffektiva, vilket i sin tur medför att fler resurser 
blir tillgängliga för att tillgodose patientvård (Sharda et al. 2014). Patientflödet i sjukvården har i 
årtionden varit beroende av erfarna chefer för att förutsäga framtida ankomster och behovet av resurser 
som exempelvis patientbäddar (Ward et al. 2014). 
 
Data som behandlas i informationssystem, oavsett typ och format, har huvudmålet att uppnå 
tillräckligt hög kvalitet, vara pålitliga och korrekta. Information som erhålls från data ska även 
levereras vid rätt tidpunkt. I de flesta fall minskar värdet av data med tiden. Låg latensdata har i 
allmänhet större värde än data med hög latens. Detta är den främsta anledningen till att det är attraktivt 
med rättidiga data, dvs data som kommer fram i rätt tid (Bara & Knezevic (2013). 
För att kunna fatta bra beslut och även vara säker på att besluten grundar sig på korrekta uppgifter, 
behöver beslutstödsverktygen användas på ett korrekt sätt. Användarna får, genom att använda 
beslutstödsverktyg, en enkel tillgång till information gällande detaljer, tjänster samt produkter och kan 
därigenom fatta bra beslut (Bara & Knezevic, 2013). Att fatta snabbare beslut kan vara en stor fördel 
för företagens framtid och därmed utgör rättidiga beslut en betydelsefull del för att nå 
verksamhetsmålen. Informationen får ett högre värde om den är av hög kvalité och anländer till 
beslutsfattarna i rätt tid. Om informationen anländer sent eller anses olämplig, medför det att besluten 
baseras på intuition och erfarenhet som är av statisk karaktär (Bara & Knezevic, 2013).  
 
De senaste två decennierna har data och informationsbaserad förvaltning blivit större och större och 
därmed fått alltmer inflytande för att kunna fatta beslut och lösa problem i vårdorganisationer (Khalifa 
& Zabani, 2016). Genom att bearbeta och analysera data skapas det enligt Liljeström (2016) 
möjligheter att hitta nya botemedel och att bättre förstå och förutsäga spridningen av sjukdomar. 
Hälsoanalyser har därmed uppstått som ett betydelsefullt område för forskning och tillämpning. 
Sjukhus och andra hälsovårdsorganisationer har vanligtvis genomfört deskriptiva hälsofrågor för 
medicinska data. Sjukvårdspersonal samlar vanligtvis in uppgifter om utförandet av olika vårdtjänster 
genom att t.ex. använda frågor (”queries”) och rapporteringsverktyg. Mer nyligen samlar datalager in 
data gällande hälsovård från olika system och källor för att sedan skapa visualiserande 
instrumentbrädor (”dashboards”) och strategiska styrkort (Khalifa & Zabani, 2016:758). 
 
För att hitta och tillämpa nya insikter från information använder sjukvårdsorganisationer i allt högre 
grad analyser. Förr användes en traditionell baslinje av transaktionsövervakning med hjälp av 
grundläggande rapporteringsverktyg och kalkylblad. Nu flyttar analysen inom vården mot en modell 
som i slutändan kommer att innehålla prediktiv analys som möjliggör för organisationer att "förutse 
framtiden", skapa mer personlig hälsovård och förutsäga patientbeteende. Denna analysmetod kan 
användas för kliniska och operativa förbättringar för att möta verksamhetsutmaningar (Cortada et al. 
2012). 
 
Generellt sätts ständigt nya krav på organisationer och verksamheter världen över och därmed skapas 
ett behov av förändring för att bibehålla sin legitimitet. Detta berör så väl offentliga som privata 
organisationer (Van der Voet et al. 2016). Enligt Panian (2007) behöver de bästa organisationerna i 
allt högre grad, för att fortsätta vara ledande, agera snabbare än sina konkurrenter. De måste fatta 
beslut snabbt, eventuellt i realtid. 
 
Organisationer försöker via internet utnyttja den växande volymen av data för att få en förbättrad 
produktivitet, sänkta kostnader eller en förbättrad vinst. De stora mängderna av data bidrar med 
intressanta och överraskande insikter gällande transaktioner, beteenden och händelser (Loshin, 2012). 
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Agrawal (2018) menar att det historiska problemet har varit att informationen som analyser, 
rapportering och ”dashboards” tillhandahåller, inte är agerbara vilket innebär att datalager och 
analyser ensamma inte räcker till. ”Dashboards” visar bara vad som händer, men de förklarar inte 
varför det händer och vad som bör göras. Med dagens teknik har sjukvårdens teknik kommit till det 
stadiet där det går att räkna ut "varför" och "vad man ska göra åt det", istället för att bara förstå "vad 
som händer". 
 
Det har inom hälsovårdssektorn genererats stora mängder data som skapats av registrering och 
patientrelaterade data. Archeena och Anita (2015:408) menar att i dagens digitala värld, är det 
obligatoriskt att dessa data ska digitaliseras. För att förbättra kvalitén, minska kostnaderna och för att 
ta sig an de nya utmaningarna som finns inom vården, är det nödvändigt att den stora mängden data 
som finns inom hälsovårdssektorn analyseras effektivt. 
 
Enligt Ivan och Velicanu (2015:82–83) är det inte nödvändigt att samla in mer data, utan 
organisationers behov är istället att få fram information från dessa data, eftersom många organisationer 
redan idag konfronteras med att hantera enorma mängder. 
Det är mycket viktigt att hjälpa sjukvårdsorganisationer att mäta och förbättra behandlingskvaliteten, 
öka den totala tillfredsställelsen samt att förvalta intäkterna på ett bättre sätt. 
 
Världen över finns det sjukvårdsorganisationer som är intresserade av att uppnå bättre kvalitet och 
arbetsförmåga. Det är viktigt att definiera vårdprestationer och identifiera åtgärder för att förbättra 
kvalitén. Många studier diskuterar hur vårdförbättringen omfattar de kontinuerliga ansträngningarna 
för exempelvis vårdpersonal, patienter och forskare, för att utföra de förändringar som leder till bättre 
patientutfall, bättre systemprestanda och en bättre yrkesutveckling. Många mätbara attribut och krav, 
säkerhet, effektivitet, tillgänglighet och egna inkomster, skapar möjligheter att definiera vårdens 
arbetsförmåga och kvalitet. Det medför enligt Khalifa och Zabani (2016:758) att hälsovårdspersonal 
och organisationer måste ta hänsyn till patienters preferenser och sociala preferenser vid bedömning 
och kvalitetssäkring. 
 
För att klara av att möta de framtida vårdbehoven står vården i Sverige inför stora utmaningar. Den 
snabba utvecklingen av IT-lösningar, nya läkemedel, medicinsk teknik och den fördjupade kunskapen 
kring sjukdomar medför samtidigt att landstinget har goda möjligheter att möta och vårda patienter på 
ett nytt sätt (Magnusson et al. 2015:4). 
 
Det finns forskning kring hur dataanalyser används inom sjukvården runt om i världen, men det finns 
inte mycket forskning om detta i Sverige. Generellt är arbetet med dataanalyser är en viktig del för att 
förstå och utveckla sin verksamhet. Eftersom lite forskning finns i Sverige och sjukdomar och 
vårdbehov alltid kommer att finnas, är detta ett intressant ämne att undersöka. De data som omfattas i 
denna undersökning är elektroniska sjukvårdsdata. Enligt Aggarwal och Reddy (2015) är elektroniska 
sjukvårdsdokument en digitaliserad version av patienters medicinska historia, vars syfte är att stödja 
klinisk vård och andra funktioner som är till för att förbättra patientvårdens kvalitet.  
 
Värdet på data och information ofta minskar med tiden, det är därför viktigt att data/information 
kommer fram till beslutsfattarna i rätt tid för att de ska vara användbara. Det var under den sonderande 
intervjun som problemet med att data anlände sent till beslutsfattarna lyftes upp. Data som skulle 
analyseras kom ibland fram för sent till beslutsfattarna, vilket medförde att informationen inte var 
aktuell när den väl kom fram och därför inte särskilt relevant och användbar. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva ett landstings process för 
hur patient- och sjukvårdsdata, genom olika typer av dataanalyser, kan generera rättidiga beslut.  
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1.3 Målgrupper 
Målgruppen för denna uppsats är anställda inom sjukvårdsorganisationer, som har intresse för hur 
dataanalyser används som beslutsunderlag och vad som påverkar möjligheterna till att fatta rättidiga 
beslut utifrån dataanalyser. En annan målgrupp för denna uppsats är studenter och 
sjukvårdsorganisationer som vill undersöka andra landsting för att därefter jämföra arbetet. Uppsatsen 
riktar sig även till verksamheter som har i åtanke att börja med dataanalyser.  
 
1.4 Metod                           
Här presentas hur och vad som har gjorts i undersökningen samt vilka som deltagit i undersökningen. I 
avsnittet diskuteras det vetenskapligt tillvägagångssättet, insamlade empiriska data, validitet och 
reliabilitet, källkritik och etiska överväganden diskuteras. 
 
1.4.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Syftet med denna uppsats är att beskriva ett landstings process för hur patient- och sjukvårdsdata, 
genom olika typer av dataanalyser kan generera rättidiga beslut ur olika interna rollinnehavares 
perspektiv. I denna studie som är av kvalitativ karaktär är det människors uppfattningar och 
upplevelser som står i fokus. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ; kvalitativt inriktad 
forskning innebär enbart fokusering på verbala analyser medan kvantitativ innebär enbart fokusering 
på statistiska analyser (Patel & Davidson, 2011). 
 
Avsikten med en kvalitativ intervju är att få fram och identifiera egenskaper och karaktärer hos/i det 
valda ämnet som ska undersökas, det kan t.ex. vara att få fram uppfattningar som den intervjuade har 
om ett visst fenomen. En kvalitativ intervju kan frambringa nyanserade beskrivningar av allmänna och 
vardagliga företeelser i den intervjuades livsvärld, vilket medför att information av olika karaktär 
genereras (Patel & Davidson, 2011:82). Fördelarna med att använda en kvalitativ studie är att det 
insamlade materialet blir mycket detaljerat och innehållsrikt. Vid en kvantitativ undersökning hade 
innehållet inte varit lika detaljerat. 
 
I denna rapport har det samlats in information av kvalitativ karaktär, där intervjuer gällande mitt syfte 
kommer ligger till grund. Det är människors uppfattningar och upplevelser gällande dataanalys som 
står i fokus. 
 
1.4.2 Kvalitativ intervju 
Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativa interjuver innebär nästan alltid en låg grad av 
strukturering, vilket betyder att de frågor som ställs av intervjuaren ger intervjupersonen möjlighet att 
svara med egna ord. När intervjuaren har en hög standardisering i sina frågor innebär det att frågorna i 
intervju sälls i en bestämd ordning, men det förekommer även att frågorna ställs mer fritt och i den 
ordning som faller bäst in, dvs med en låg grad av standardisering. Den mest öppna formen av en 
kvalitativ intervju är mer som ett samtal, vilket innebär att forskaren genomför intervjuer utan att först 
formulerat sina frågor. 

Genom att intervjuaren skapar och förmedlar en tydlig ram för intervjun, medför det att 
intervjupersonen får en känsla av han eller hon kan förlita sig på intervjuarens skicklighet och att 
denne tar ansvar för intervjuns genomförande. För att inge förtroende är det viktigt att tydliggöra 
ramen för uppgiften och att hålla sig inom denna (Lantz, 2013). 

I denna undersökning har en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 1) använts för samtliga intervjuer. 
Den är framtagen baseras på de beståndsdelar som finns i den skapade analysmodellen, för att 
konkretisera en tydlig ram och vilka aspekter som avses undersökas i denna uppsats. Vissa svar följdes 
upp med unika följdfrågor i syfte att få mer information eller mer nyanserade svar. Innan intervjuerna 
genomfördes fick respondenterna se analysmodellen (Figur.2) för att tydligt få en överblick av vad 
intervjun ska komma att handla om. Med hjälp av analysmodell och litteratur som grund ställs rätt 
intervjufrågor. 
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1.4.3 Insamling av empiri                      
De data som samlas in personligen av forskaren under genomförandet av undersökningen och sedan 
presenteras som resultat eller empiri beskriver Patel & Davidsson (2011) som primärdata. Annan 
information som forskaren förser undersökningen med är sekundärdata 

I denna studie har all primärdata samlats in via kvalitativa intervjuer. Primärdata som samlats återfinns 
i kapitel tre Intervjuresultat där två resultattabeller har skapat (Se tabell 2 och tabell 3). I det fjärde 
kapitlet, Analys och jämförelse mot befintlig litteratur, har resultatet av den insamlade empirin ställts 
emot befintlig teori och även jämförts för att få fram de perspektiv som finns.  
 

1.4.4 Fallstudie 
En undersökning på en mindre avgränsad grupp, kallas för fallstudie. Fördelen med en fallstudie är att 
när den genomförs, försöker utredaren få med så mycket information som möjligt för att få ett 
helhetsperspektiv. Fallstudier kan appliceras på en eller flera individer såväl som organisationer och 
kommer ofta till användning när processer ska studeras. För att få en djup och bred bild på den 
aktuella fallstudien kan såväl intervjuer, enkäter och observationer kombineras i datainsamlingen. 
Eftersom fallstudien har ett helhetsfokus medför det att det finns möjlighet att framställa information 
som är generell och därefter använda för liknande undersökningar (Patel & Davidson, 2011). 

Nackdelen med fallstudier är att det ligger stor vikt på att försöka skapa ett korrekt och ärligt resultat 
som möjligt. Det kan, beroende på fallets storlek, uppstå svårigheter att samla in all information för att 
få ett helhetsperspektiv. Omfattningen kan vara en enskild individ, flera individer eller en hel 
organisation och eftersom det ofta används flera metoder för att samla in underlag (enkät, intervju 
etc.), kan det vara vara tidskrävande att genomföra dessa och därefter bearbeta och analysera 
materialet (Patel & Davidson, 2011).  

I denna C-uppsats har en falltstudiemetod använts eftersom undersökningen riktar sig till en mindre 
avgränsad grupp inom en organisation. För att få en grundläggande uppfattning om studiens 
forsningsområde genomfördes en litteraturstudie, därefter genomfördes intervjuer som jämfördes mot 
litteraturstudien. Trots att flera metoder skulle kunna användas, har denna fallstudie begränsats till 
intervjuer. Detta arbete har varit tidsbegränsat, att inkludera fler metoder och bearbeta dem hade 
försvårat möjligheten att slutföra arbetet i tid. 

Organisationen som undersökts är Landstinget i Värmland. Den 1 januari 2019 bildades Region 
Värmland som nu består av Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, 
Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Den nya organisationen arbetar med hälso- och sjukvård, 
tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. I denna undersökning är det hälso-
sjukvården som undersökts. 
Eftersom syftet med denna uppsats är att beskriva processen för hur dataanalyser används utifrån flera 
interna rollinnehavares perspektiv, är det lämpligt att göra detta via en fallstudie. De specifika fallen 
kommer att belysas av individer som arbetar med dataanalyser och respondenterna ger en beskrivning 
över hur de uppfattar arbetet. 
 
1.4.5 Val av respondenter 
En första insamling av primärdata gjordes i ett tidigt skede under studien. Ett möte med två 
enhetschefer på Värmlands landstings IT-avdelning där syftet, vilka personer arbetar med dataanalyser 
diskuterades samt problem som finns med dataanalyser. Respondenter har valts ut genom att de redan 
etablerade respondenterna har hjälpt mig att hitta andra respondenter som är relevanta för studien. För 
att kunna beskriva hur arbetet med dataanalyser går till har jag valt personer som arbetar med 
dataanalyser gällande patient och sjukvårdsdata. Jag valt att inte fokusera på en typ av data utan det är 
hur de arbetar med dataanalys för att få kunskap och därefter fatta rättidiga beslut som är det 
essentiella. 
 
För att uppnå ett bra relationsperspektiv har jag valt att intervjua personer från olika avdelningar, 
vilket skapar möjlighet till analys ur ett bredare perspektiv. Olika rollinnehavare upplever och/eller 
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uppfattar möjligtvis olika arbetsmässiga effekter och även arbetet med dataanalyser på olika sätt, 
därmed går det att jämföra och exemplifiera rollinnehavarnas skillnader och likheter. Se Tabell 1 
nedan. 
 

Tabell 1. Respondenter. 

Respondent Befattning Intervjuform Tid 
Sonderande 
intervju 

Enhetschefer Personlig intervju 45 min 

Respondent 1 Tillförordnad biträdande områdeschef för 
område öppenvård. 

Personlig intervju 30 min 

Respondent 2 Ledningsstrateg i hälso- och sjukvårdens 
ledningsstöd 

Personlig intervju 75 min 

Respondent 3 Analyschef Personlig intervju 50 min 
Respondent 4 Verksamhetsutvecklare Personlig intervju 30 min 
Respondent 5 Objektägare Patientjournal Personlig intervju 45 min 

Ovan visas Tabell.1 som är en kort beskrivning av samtliga respondenter, deras befattning, 
intervjuform och hur lång tid intervjuerna varade. 

1.4.6 Källkritik                     
Det är viktigt att forskare förhåller sig kritiska till den information som samlas in. Det är också viktigt 
att kontrollera när och var dokumenten tillkommit. Därefter ta ställning till varför ett dokument 
tillkommit. Genom att ställa frågor som exempelvis: Vilket syfte har legat till grund för dokumentet? 
Vem är författaren och hur ser relationen ut till händelsen som undersökt? (Patel & Davidsson, 2011). 

Samtliga artiklar har lästs i sin helhet för att avgöra huruvida innehållet är betydelsefullt för studien. 
För att säkerställa att det använts tillförlitliga källor till uppsatsen har sökning av vetenskapliga artiklar 
genomförts på universitetets bibliotek. För att undvika andrahandskällor, i de fall där relevant 
information hittats i andra elevers rapporter eller uppsatser, har författaren sökt upp de källor som 
använts. De källor som använts har haft samma utgångssyfte som denna uppsats i form av att de 
handlar om dataanalyser inom sjukvården alternativt beslutsfattande som genererats genom 
dataanalys. 
För att säkerställa att informationen från litteraturen som använts är äkta och relevant, har litteratur 
från tidigare universitetsstudier använts. Dessa författare är forskare med erfarenhet och kunskap inom 
ämnet. 
 
Stor betydelse ägnas åt urvalet av respondenterna, de deltagare som varit till hjälp när författaren har 
gjort intervjuer, har haft kännedom av det som avses undersökas, dvs dataanalyser inom landstinget, 
detta för att vara källkritisk till den primärdata som samlats. 
 

1.4.7 Kvalitativ analys           
Underlaget för en kvalitativ analys är beskrivande, men en kvalitativ analys syftar längre än till 
beskrivning av det som det ställts frågor om. I analysen sker ett försök att differentiera och nyansera 
det fenomen som beskrivits (Lantz, 2013). För att utforska vilka drag eller sammanhang som ligger 
”dolda” i respondenters beskrivning av fenomenet, studeras motsättningar och likheter. En analys 
behöver inte innebära att sammanfatta vad olika personer uttryckt och det medför inte med 
nödvändighet att förståelsen för det fenomen som det ställts frågor kring har ökat. Kvalitativa analyser 
grundas ofta på ett mindre antal intervjuer och Lantz (2013) menar att giltigheten i den kvalitativa 
analysen bestäms av hur väl helhetens mening blivit besvarad. 
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Jag har i mitt analysarbete försökt att få fram de sammanhang som ligger ”dolda” i respondenternas 
svar istället för att endast beskriva dem. I analysen försökte jag få fram skillnader och likheter mellan 
litteraturstudien och svaren från respondenterna, men även analysera de likheter och skillnader som 
finns respondenterna emellan.  

1.4.8 Validitet och reliabilitet                        
I undersökningar diskuterar Patel och Davidson (2011:101) svårigheter i att veta om rätt information 
har samlats in och det är därmed viktigt med god validitet. 

Eftersom kvalitativa metoderna avser att mäta företeelser och beskriva uppfattningar är validiteten 
avgörande för hela forskningsprocessen. Både Robson (2008) samt Patel och Davidson (2011:101–
105) lyfter fram vikten av överensstämmelsen mellan vad vi avser att vi ska undersöka och vad vi 
faktiskt undersöker. Det är svårt att försäkra sig om rätt information har samlats in eller inte. Om 
mätningen inte är tillförlitlig, är det svårt att veta om mätningen är korrekt utförd och vad som 
egentligen har undersökts. Genom att veta vad vi avser att undersöka, bidrar det till en god validitet. 
Det är även viktigt att veta att det utförts på ett tillförlitligt sätt, om vet vi detta har även 
undersökningen god reliabilitet. 
 
Datainsamlingen anses vara tillförlitlig och ha god reliabilitet om intervjuaren i princip får samma data 
när en mätning repeteras under samma villkor (Robson, 2008:71). 
Patel och Davidson (2011) menar att en bra förutsättning för god reliabilitet är även att observatören 
och/eller intervjuaren är tränade, vilket innebär erfarenhet och god förmåga att utföra observationen 
och/eller intervjun. Ytterligare en sak för att försäkra sig om att intervjuaren har uppfattat allt korrekt, 
är att han eller hon använder sig av inspelningar i form av ljud och/eller video. Därmed tas den i repris 
så många gånger som behövs för att kontrollera reliabiliteten. Patel och Davidson (2011:102) menar 
även på att reliabilitet och validitet står i förhållande till varandra och det går inte endast fokusera sig 
på det ena för att frambringa ett bra resultat, dvs hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 
 
För att säkerställa en god validitet i denna uppsats har en litteraturstudie genomförts för att tillgodose 
uppsatsen med resultat från aktuell forskning gällande dataanalyser. Urvalet av respondenter är 
primärt baserat på personer som arbetar med dataanalys på olika sätt. Det säkerställer att de som 
medverkat i undersökningen har giltig information när det gäller upplevelser och uppfattningar om 
dataanalyser, vilket medför god validitet.  
 
Genom en sonderande intervju och litteraturgenomgång har jag sett till att min frågeguide har handlat 
om relevanta saker. Respondenterna har med säkerhet har varit i kontakt med dataanalyser, därmed 
tillgodoses undersökningen med pålitliga svar och ger därför svar med hög reliabilitet. För att 
säkerställa att den information som respondenterna uppger har uppfattats på rätt sätt, har det skett en 
kontinuerlig kommunikation mellan respondent och intervjuare.  Genom att använda ljudinspelning 
finns möjlighet att, efter intervjuerna, ta dem i repris och därmed kontrollera att det som sagts 
uppfattats på rätt sätt. Jag har transkriberat intervjuerna och allt som sagts, därefter mailat över 
dokumentet till respondenterna.                     
 

1.4.9 Fördelar med analysmodell 
Att skapa en analysmodell medför att forskaren arbetar selektivt i inledningen av forskningsprocessen 
och beslutar om vilka aspekter som är viktigast för undersökningen, men även vad som inte är i fokus. 
En analysmodell beskriver antingen via grafiska bilder eller förklarande text vad som avses att 
undersökas, grafiska modeller är dock till en fördel. Istället för att läsa flera sidor text kan både 
forskare och läsare betrakta analysmodellen i sin helhet. En grafisk modell kräver dock även 
förklaring i text för att skapa tydlighet och en mer omfattande beskrivning av vad som avses 
undersökas och vilka interna relationer som (Miles & Huberman, 1994). 
 
Det är enligt Miles och Huberman (1994) betydelsefullt att ha en analysmodell vid arbetet med en 
kvalitativ studie. Analysmodellen, (Figur.2) skapas för att säkerställa att rätt information undersöks 
och att syftet med undersökningen uppnås och kan presenteras med trovärdighet inför framtida läsare.  
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Analysmodellen bidrar även till en tydlig helhetssyn av det som planeras att undersökas och även vilka 
relationer de utvalda fenomenen har. 
 
1.4.10 Etiskt förhållningssätt 
Det finns forskningsetiska aspekter som måste beaktas i en undersökning och noga tänker igenom de 
olika forskningsetiska aspekterna. Forskningsarbetets mål är att ta fram kunskap som är så trovärdig 
som möjligt men den behöver också vara viktig för samhällets utveckling och oss individer. Därmed 
behöver en balans finnas mellan den allmänna nyttan med forskningen och skydd mot exempelvis 
personers integritet. Det finns etiska krav när det kommer till forskning och de fyra huvudkraven är:  
• Informationskravet- de personer som är berörda av forskningen ska få information om 
undersökningens syfte. 
• Samtyckeskravet – de personer som deltar i undersökningen ska själva ha rätt att bestämma om de 
vill medverka eller inte. 
• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som finns om de ingående personerna ska förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Uppgifterna ska ges största möjliga 
konfidentialitet. 
• Nyttjandekravet medför att de uppgifter som samlats in om personer får endast användas i 
forskningssyfte (Patel & Davidsson, 2011: 63). 
 
Utifrån ovan nämnda etiska överväganden genomförs denna studie delvis under anonymitet. 
Respondenterna är informerade om syftet, hur informationen kommer användas och medvetna om att 
deras deltagande är frivilligt. I kapitel 3 Intervjuresultat finns en beskrivning över respondenterna. 
Samtycke att genomföra undersökningen och att använda landstinget som undersökningsobjekt för 
denna uppsats utfärdades i ett tidigt skede. Först genom telefonkontakt och därefter ett möte. Gällande 
behandling av personuppgifter i detta uppsatsarbete, har jag följt de riktlinjer som Karlstads universitet 
har för hur riktlinjer ska följas enligt GDPR. 
 
Alla respondenter ville inte delta med namn, deltagarna namnges utifrån sin befattning. För att ge 
perspektiv utifrån de olika rollerna och även underlätta för läsaren, kommer samtliga respondenter 
nämnas vid respektive titel/befattning istället för respondent 1–5. 
 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till landstinget i Värmland, som numera är en del av Region Värmland. En 
region styrs av en politisk ledning men den politiska processen för beslutsfattande, genererat från 
dataanalyser, ligger utanför denna studie. En fallstudie som inkluderat den politiska ledningen hade 
medfört ett allt för omfattande och tidskrävande arbete. 
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2 Litteraturöversikt 
Detta kapitel består av befintlig litteratur och relevanta forskningsrapporter som omfattar 
dataanalyser inom sjukvården och andra organisationer. En beskrivning av de arbetsprocesser som 
utförs rörande arbetet med dataanalyser, vilka typer av dataanalysmodeller som finns och faktorer 
som kan påverka beslutsfattandet. Här finns en beskrivning av dataformat, dess kvalité och hur data 
lagras, även fördelar och nackdelar samt de utmaningar som kan uppstå i arbetet med dataanalyser. 
Kapitlet avslutas med en analysmodell som tar upp de viktigaste delar som undersökts.  
 
2.1 Historik 
Redan på 1800-talet, när Krimkriget utkämpades fanns det människor som genom statistik och 
dataanalyser ville förbättra vården. 
Florence Nightingale (1820–1910), var grundare av modern omvårdnad och en pionjär inom 
hälsostyrning, hon argumenterade med stort engagemang för att förbättra sjukhusförutsättningar för 
soldater. Nightingale och Dr. Williams Farr skapade en bild som visade att fler soldater faktiskt dog av 
sjukdomar och infektioner än av stridssår. Genom sina analyser lyckades hon att förbättra 
sjukhusförhållandena och omvårdnaden för soldater (De Veaux et al. 2012:19). 
 

2.2 Data, information och kunskap 
Det har ofta påpekats att data, information och kunskap är olika saker. Medan information ses mer 
som faktum, handlar kunskap mer om tro och engagemang. Om informationen blir för vag och diffus 
från den kunskap som behövs för att kunna tolka den, kallar vi den data. Data ses som tolkade 
symboler som inte svarar på frågor till ett specifikt problem. Genom att ge data en mening kan det ses 
som information, som i sin tur har svaren på frågorna som: när, vad, vem eller var. Informationen 
omvandlas till kunskap när den behandlas i enskilda människors sinne. Kunskap kan ses som värdefull 
information från människans sinnen och har svaren på frågorna: varför eller hur (Stenmark, 2001). 
Både data och information kräver kunskap för att kunna tolkas, men samtidigt är data och information 
användbara verktyg för att bygga ny kunskap. Information är värdelös på egen hand, eftersom det är 
förhållandet mellan användaren och den information som är nödvändig, vilket innebär att det är en 
kombination av innehåll och tolkning som användaren finner värdefull. Stenmark (2001) menar att 
data, information och kunskap är sammanvävda och sammanhängande på mer komplexa sätt. När 
information används tolkas den av användarens tidigare kunskaper och erfarenheter, därför påverkar 
informationen kunskap och vice versa. Vad som bör beaktas är att det ibland är svårt att skilja på vad 
som är information och vad som är data, eftersom den avgörande faktorn är den kunskap som 
individen tar in i situationen.  
 

2.3 Analys av data 
Syftet med analyser är att hjälpa personer att fatta beslut utifrån komplexa datamängder (Laor, 2018). 
Användningen av analyser inom vården kräver omvandling av data till användbar information som 
kan vidarebefordras till slutanvändare. Wills (2014) menar att analyser är den systematiska 
användningen av data och är relaterad till affärsinsikt. Affärsinsikten genereras genom tillämpade 
analytiska discipliner, tex statistiska, kvantitativa, prediktiva modeller, för att driva faktabaserat 
beslutsfattande gällande planering, hantering, mätning och lärande. 
 
”Business Intelligence” skapas av data och resurser som ägare och chefer samlar in och behåller. Den 
representerar en syntes av alla typer av numeriska data: standard redovisning, ekonomiska faktorer, 
försäljningsstatistik och kostnadsanalys. Uppgifterna skapas i många former, på många ställen och 
med varierande volymer. Business Intelligence fokuserar på två nyckelkomponenter: data och 
förmågan att fatta beslut från den data. Denna process kräver att beslutsfattare får så mycket data som 
möjligt, från källor både inom och utanför företaget (Harding, 2003).  Enligt Sharda et al. (2014) är 
”Business Intelligence” ett paraplybegrepp som kombinerar arkitekturer, verktyg, databaser, 
analysverktyg, applikationer och metoder. Dess huvudsakliga mål är att möjliggöra interaktiv 
åtkomst (ibland i realtid) till data, möjliggöra manipulering av dessa data och ge 
verksamhetsledare och analytiker möjlighet att kunna göra lämplig analys.  
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2.4 Utmaningar och nackdelar 
En stor utmaning för användningen av analyser innefattar tillgängligheten och kostnaden för att 
förvärva elektroniska data. Sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente i USA genomförde ett projekt 
för att automatisera regelbunden rapportering i ett integrerat hälsosystem och fann att nödvändiga 
elektroniska data ofta inte var tillgängliga för offentlig rapportering (Ward et al. 2014). Detta 
resulterade i nästan 7 miljoner dollar i administrativa kostnader för att erhålla och rapportera dessa 
uppgifter. Efter att ha genomfört automatiserad datarapportering uppskattades att abstraktionstiden 
minskade med över 50% och sparade cirka 1 miljon dollar i administrativa kostnader. 

 
Att integrera data från flera olika källor, standardisera dem och säkerställa konsekventa definitioner i 
hela organisationen, är en viktig del för att kunna få rätt data (Cortada et al. 2012). Ward et al. (2014) 
menar att nackdelen med de flesta kliniska informationssystemen är att de inte skapades med analyser 
i åtanke vilket medför att det kan vara problematiskt att "hämta data" från systemen. 
 

2.4.1 Fördelar och möjligheter 
Fördelar som uppstår med dataanalyser är enligt McKinsey & Company (2016) att de gör det möjligt 
att förutsägå sjukdomsförlopp och därmed gör det möjligt att kunna räkna ut de behandlingsmetoder 
som passar bäst för den enskilda patienten. En erfaren läkare har mycket kunskap med sig från sitt 
arbetsliv, men med hjälp av datorernas förmåga, som innefattar områden som exempelvis artificiell 
intelligens och maskinlärning, är det möjligt att bygga verktyg för kliniskt beslutsstöd som har en 
enorm mängd medicinsk evidens som grund. Denna medicinska evidens är mer än vad någon enskild 
läkare skulle kunna samla på sig under ett yrkesliv. 
 
Det nu allt vanligare med mer databaserade projekt där stora mängder data från mänskliga 
populationer analyseras, vilket medför att vi går ifrån den traditionella metoden, där möss utsätts för 
olika saker för att sedan studera vad som händer med dem. Det nya arbetssättet ställer helt andra krav 
på noggrannheten i dataanalysen eftersom arbetet går från att titta på en variabel i taget, till att titta på 
data från en stor mängd människor (Lindström, 2018). 
 
Sjukvården kan genom dataanalyser få bättre insikter vilket leder till bättre resultat som exempelvis 
nya behandlingar och tekniker. Det är även till fördel genom att dataanalyser kan bidra till att förbättra 
serviceleveransen och verksamheten, även tillhandahålla ett medel för mätning och utvärdering av 
viktiga organisationsdata. Viktigaste fördelen är att det kan öka tillgången till sjukvård och även bidra 
till att hålla ner vårdkostnaderna (Cortada et al. 2012). McKinsey & Company (2016) menar att en 
förbättrad tillgång till relevant patientinformation gör det möjligt för olika vårdgivare att effektivisera 
vårdprocesser, att korta ned vårdtider och även undvika felbehandlingar. 
Att använda digitala lösningar för att effektivisera vården framstår som alltmer betydelsefullt och på̊ 
samma gång alltmer genomförbart. 
 
Bara och Knezevic (2013) förklarar att användning av beslutsstödsystem ger användarna en ökad 
förståelse av komplex information, vilket gör dem i stånd att fatta snabbare och bättre beslut och 
därmed effektivt uppnå verksamhetsmål. Bara och Knezevic (2013) beskriver fördelar med olika 
program som skapar en hierarki med prestandamatris och riktmärken som informerar företagsledare 
om de framsteg som görs mot olika affärsmål. 
 
 

2.4.2 Risker 
Aggarwal och Reddy (2015) menar att sjukvårdsdata är mycket känsliga eftersom de kan avslöja 
hemlig information om individer. En utmaning som finns inom sjukvårdsområdet är "gapet för 
dataintegritet" mellan medicinska forskare och datavetenskapare. Det finns flera lagar i olika länder, 
exempelvis sjukförsäkringsportabilitet och ansvarsskyldighet: HIPAA (”Health Insurance Portability 
and Accountability Act”) i USA. Dessa lagar förbjuder att medicinsk information om individer, 
oavsett ändamål, släpps fri om inte säkerhetsåtgärder används för att bevara informationens integritet. 



 10

Ward et al. (2014) förklarar att användningen av data styrs av olika lagar som utgör en utmaning för 
personalen som arbetar med analyser och IT-system. 
 
Inom vården ökar mängden data i en förvånansvärd hög takt. När det gäller datahantering och analys, 
har sjukvården inte utnyttjat den nivå som är nödvändig för att kunna använda dessa data. Det medför 
att sjukvården riskerar att få en stor mängd data som inte är användbar (Wills, 2014). 
 

2.5 Datakällor och datainsamling – Utan data ingen dataanalys 
Data utvinnas från både interna och externa datakällor. Interna datakällor innefattar patientdata, 
sjukhusdata, diagnoser och behandlingsdata. Externa datakällor inkluderar riktmärken, offentligt 
tillgängliga dataset (se bilaga 2) samt data från myndigheter. Dessutom kan data komma från flera, 
olikartade system (t ex elektroniska sjukdomssystem, kliniska beslutsstödsystem etc.) som finns på 
olika platser inom det bredare hälsosystemet. Beroende på vilket format dessa data har behöver de 
organiseras, struktureras eller standardiseras på ett sätt som gör det redo för analys. De data som är 
från de olika källorna är även varierande kvalitet, koder och namn som måste förenas (Raghupathi & 
Raghupathi, 2013). 
 
Det råder delade åsikter gällande vad som är viktigast att fokusera på när det gäller insamling av data. 
Howson (2013) anser att databredd, som innebär data från flera källor, är viktigare än kvalité. Vad 
som bör beaktas här är att det inte är fokus mot sjukvården utan mot verksamheter generellt. Ward et 
al. (2014) vars studie är inriktad mot sjukvården menar att det är viktigt att fokusera på att samla in en 
mindre mängd data av hög kvalité snarare än att samla in så stor mängd data som möjligt. Datakvalitet 
och processen att samla in data är starkt länkade till varandra.   
 
Insikter och kunskap erhålls, i många fall, från olika datatyper som annars inte är möjligt från en enda 
datakälla. Sjukvårdsdata finns i stora mängder och kommer ifrån en mängd olika källor, t.ex. sensorer, 
bilder och text i form kliniska anteckningar. Det finns många utmaningar i både bearbetning och 
analys av data på grund av den heterogenitet som finns i datainsamlingen. Det finns en stor mängd 
olika tekniker som behövs för att analysera dessa olika dataformer. Denna blandade form av data 
medför utmaningar i arbetet med dataanalyser (Aggarwal & Reddy, 2015). 
 
2.5.1 Dataformat                  
Hersh (2014) förklarar att digitaliseringen som utvecklats i vårt samhälle genererar sjukhus och andra 
vårdorganisationer en allt större mängd data. Sjukvårdsorganisationer erhåller kliniska data i olika 
former. Enligt Rosengren (2012) finns det tre format när det gäller data. När data är organiserad och 
både människor och datorer kan läsa det, exempelvis numeriska värden, kallas detta strukturerad data. 
Semi-strukturerade data saknar en formell struktur men separerar ändå semantiska element, exempel 
på semi-strukturerade data är mejl och EDI. Ljud och video som inte är del av en databas, är exempel 
på det tredje och sista formatet som innebär att data är ostrukturerad. 

Howson (2013) anser att strukturerade data är numeriska värdena som fångas i operativa system och 
som senare lagras i ett datalager. Howson (2013) har en annan syn gentemot (Rosengren, 2012) 
gällande ostrukturerade data och menar att ostrukturerade data avser information lagrad i 
textkommentarer, dokument, årliga rapporter, webbplatser, sociala media, och så vidare. Men hävdar 
att människor kan komma att referera till detta som semi-strukturerad information. 
 
Elektroniskt data kan användas som en rik källa analytiska och forskningsändamål, men all data 
skapas inte lika. De flesta data är utformade på ett sätt som innebär att samma information kan fångas 
på många olika sätt. Det medför att en diagnos kan till exempel listas på patientens problemlista, i 
deras medicinska historia och faktureringshistorik med mera. 
Vissa data fångas på ett mer metodiskt sätt och Ward et al. (2014) menar att en grundläggande uppgift 
att ta reda på hur man kan fånga upp dessa data med hög kvalitet till låg en kostnad 
 



 11

2.5.2 Datalager och ”ETL” 
Enligt Olzak och Ziemba (2006) används datalager för att lagra detaljerade sammanfattningsdata och 
metadata. Ett exempel på detaljerade data som kan finnas i ett datalager är produktionsvolymen under 
en viss period och de data som finns i ett datalager är aggregerade. Datalager utgör grunden för att 
utveckla lämpliga rapporter, frågor, varningar och trender. Datalagret samlar in data från olika/alla 
delar av företaget och en viktig del i det är processen ETL – extrahera, transformera och laddning 
(Sharda et al. 2014). Den innebär följande: 
Extrahera: Val av data från en eller flera källor och läsning av de valda data 
Transformation: konvertera data från sin ursprungliga form till vad som helst som datalagret behöver. 
Det här steget innehåller ofta också rensning av data för att ta bort så många fel som möjligt. 
Howson (2013) menar även på att denna del är mest tidskrävande, speciellt när flera olika system är 
inblandade. Inkonsekvent koder, i ett system heter det exempelvis ”kund” och i ett annat ”brukare”, 
hantering av ofullständiga data och bytet från koder till meningsfulla termer till exempel (1 = inte 
levererat, 2 = levererat) är saker som utförs i transformationsprocessen. 
Laddning: Insättning av de konverterade (transformerade) data i datalagret. 
Eftersom ETL är processen genom att data laddas i ett datalager, kan ett datalager inte existera utan 
processen. ETL-processen bidrar också till en bra kvalitet på data i ett datalager (Sharda et al. 
2014:64,83). 
 

2.5.3 Datakvalité  
Datakvaliteten är en viktig fråga, men graden av kvalitet beror på typen av datakälla och applikation 
(Howson, 2013). Data som anses vara av hög kvalité är logiskt sammanhållen, fullständig och korrekt. 
Att uppnå en hög grad av datakvalitet uppfattas ofta att vara ett problem att hantera och är utmaning 
för många verksamheter. Det anses heller inte vara så spännande eller så väl förstått hos 
företagsanvändare. Att kombinera data från många olika system kan också bidra till 
datakvalitetsproblem eftersom det kan vara svårt för att användare att komma åt meningsfulla data från 
flera system. Datakvalitén är en sak som verksamheter själva har möjlighet förebygga eller korrigera 
genom ”ETL” (Howson, 2013). 

Data som är av dålig kvalité kan orsaka stora problem för företag, men det anses även vara ett hot mot 
mänskligheten. En ledande expert inom informationskvalitet, vid namn Larry English pekade ut 
informationskvalitét, som det näst största hotet mot mänskligheten efter global uppvärmning. Med 
hjälp av övertygande statistik visade Larry English, enligt Howson (2013:160–161), att 96 000 
sjukhuspatienter dör varje år från fel som uppstår på grund av dålig datakvalitet. Kostnader för 
processfel och arbetet med att omarbeta data i USA, uppskattades år 2007 kosta runt 1,5 miljarder 
amerikanska dollar eller mer. Det är dock svårt att hitta forskning som visar att dålig datakvalité kan 
leda till patienters dödsfall i Sverige. 
 
Det är inte enbart genom ”ETL” som dålig datakvalité kan motverkas, utan det finns andra aspekter 
som bidrar till dålig datakvalité. Howson (2013) beskriver ett exempel med ”Emergency Medical 
Associates” (EMA), som specialiserar sig på akutfall, sjukhus och akutmedicin. De erbjuder olika 
typer av lösningar till sjukhus och hade hittat ett fel som uppstått i deras källsystem. Det medförde att 
de fick ägna mycket arbete till att validera data eftersom uppgifter hade visat sig vara felaktiga i deras 
beslutsstödsrapporter. Problemet berodde inte på ”ETL-processen”, hur data modellerades i datalagret 
eller representerade i rapporterna, det var på grund av att två sjukhus lämnade in uppgifter i 
källsystemen på olika sätt. 
 
Det är även viktigt att ha en tro och tillit till de data som finns i systemen, Eric Bachenheimer, som 
arbetar på ”Emergency Medical Associates” förklarar följande: “If you don’t have trust or faith in your 
data, you’re dead in the water. It will take you a long time to get that faith back.” (Howson 
(2013:161). Vilket kort kan sammanfattas till, att om ingen tro eller tillit finns till de data används, 
kommer det ta lång tid att få tillbaka tilliten till data. 
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2.6 Dataanalysmodeller och verktyg för analyser 
För att sjukvården ska kunna använda sig av analyser krävs det att data omvandlas till användbar 
information som kan vidarebefordras till slutanvändare. Analyser är beroende på det sammanhang där 
de utförs. Klinisk vård och prestationsförbättring kräver ibland olika dataperspektiv och kan därmed 
behöva använda data på olika sätt. Klinisk analys innebär att förbättra vården för patienten. Denna typ 
av data kan innefatta genetiska data såväl som kliniska register, som ofta är berättande och kan vara 
svårare att analysera i stor skala. Prestationsdata skiljer sig väldigt mycket från kliniska data och kan 
exempelvis innebära data gällande tillgänglighet och kvalitet (Ward et al. (2014). 
 
För att stödja beslutsfattande och ge svar på affärs- och förvaltningsfrågor kan man använda sig av 
”OLAP-system” (online analytisk bearbetning). Det innebär att hantera ad hoc-rapporter, frågor och 
analyser för slutanvändare. De data som finns i just datalager används för online analytisk bearbetning. 
Den huvudsakliga arbetsstrukturen i OLAP bygger på ett koncept som kallas kub (”Cube”). En kub är 
en flerdimensionell datastruktur som möjliggör en snabb analys av data (Sharda et al. 2014:94–95). 
 
När felaktigheter tagits bort och data har gjorts redo för analys, finns det en mängd olika verktyg att 
använda för att utföra olika typer av analyser. Dessa verktyg är exempelvis SAS, Cognos, Hyperion 
och Tableau. Genom att föra in information i en ”dashboard” kan läkare modellera patienters situation 
genom att jämföra mot liknande fall och även för vissa besvär och nödvändiga resurser som krävs 
(Raghupathi & Raghupathi, 2013). Howson (2013) nämner även Qlikview och IBM som verktyg för 
att utföra analyser. Nedan följer en beskrivning av tre dataanalysmodeller: Deskriptiv, prediktiv och 
preskriptiv analys. 
 
2.6.1 Deskriptiv analys 
Khalifa och Zabani (2016) anser att deskriptiv analys är den enklaste modellen.  Det innebär 
beskrivande analyser som används för att studera olika sjukvårdsbeslut och deras konsekvenser för 
arbetssätt och kliniska resultat. Sharda et al. (2014) menar att denna typ av analys medför att ta reda på 
vad som händer och därmed förstå vissa underliggande orsaker till dessa händelser. Det bidrar till att 
man kan arbeta för att hitta en lösning till eventuella problem. En teknik som har en viktig roll inom 
detta området är visualisering som innebär att åskådliggöra data via diagram och grafer på en 
”dashboard” för att enklare få insikter i verksamheten. 
 
2.6.2 Prediktiv analys innebär att, ofta genom ”data mining” (data nedbrytning) och analyser, 
försöker att förutse vad som kommer att ske i framtiden.  De analyser som görs är baserade på statistik 
och målet med dessa kan exempelvis vara att förutse vad som kan hända (Sharda et al. 2014). 
McKinsey & Company (2016:16) menar att vårdanalytiker redan idag kan förutspå de bästa 
behandlingsmetoderna för en viss patientgrupp. Genom att identifiera riskgrupper kan sjukvården 
tidigt försöka förebygga, att de personer som är inom dessa riskgrupper, får ett försämrat 
hälsotillstånd. Användning av kliniskt beslutsstöd minskar risken för felbehandling vilket i sin tur 
medför att behovet av återbesök och den genomsnittliga tiden då patienter är inlagda minskas. 
 
Raghupathi och Raghupathi (2013) och Sharda et al. (2014) anser att prediktiv analys är en mer 
avancerad analys och framhäver användningen av den information som redan finns, historiskt sett. 
Genom undersökning av historiska eller sammanfattade hälsodata upptäcks mönster och relationer i 
dessa data. Raghupathi och Raghupathi (2013) ger exempel på frågor, som genom prediktiv analys, 
kan besvaras inom sjukvården: Vilka av patienter, baserat på ett protokoll, har störst sannolikhet att bli 
bra? När ett läkemedel misslyckas, vilka andra kommer sannolikt att misslyckas också? Hur förutser 
jag hälsoutfall för mina patienter för att förbättra min service? 
 
2.6.3 Preskriptiv analys 
Preskriptiv analys används inom många områden av vården, exempelvis läkemedelsrecept och 
behandlingsalternativ. Genom preskriptiv analys kan vårdpersonalen bestämma vilken maximal 
dosering av läkemedel som är effektivt, för att maximera behandlingsresultatet. Personlig medicin och 
bevisbaserad medicin stöds både av preskriptiv analys (Raghupathi & Raghupathi, 2013). Bolander 
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(2016) menar att preskriptiv analys rekommenderar tillvägagångssätt för att uppnå det optimala 
resultatet. Det är även den senaste, mest avancerade och eftersom den ger rekommenderade 
tillvägagångssätt medför det även att den är mest intressant för beslutsfattare. 
 
2.7 Prestationer och nyckeltal 
Nyckeltal fungerar enligt Badawy et al. (2016) som en uppsättning åtgärder och fokuserar på 
organisationens prestationer som är kritiska för framgången. 
Enligt Sharda et al. (2014) ses ”Business Process Management” (BPM) som användbar för analyser. 
Det hjälper till att omvandla strategier och mål till planer, övervaka företagets prestationer mot dessa 
planer och även analysera vad företaget har uppnått för resultat gentemot det förväntade/planerade 
resultatet. BPM varnar och ger signaler till chefer för potentiella möjligheter, övergående problem och 
hot, ger dem sedan möjlighet att reagera genom modeller och samarbete. Det är en integrerad 
uppsättning av affärsprocesser, metoder, mätvärden och applikationer som används av företagen för att 
mäta, övervaka och hantera företagets prestationer. 
 
De tre nyckelkomponenterna för BPM är: 
-En uppsättning integrerade, närliggande lednings- och analysprocesser som hanterar såväl 
finansiell som operativ verksamhet 
-Verktyg för företag att definiera strategiska mål och måttet och hantera prestationer mot dessa 
mål 
-En uppsättning processer, inklusive finansiell och operativ planering, konsolidering och 
rapportering, modellering och övervakning av nyckeltal (”key performance indicator”) som 
syftar att mäta effektivitet hos en verksamhet, kopplade till organisationsstrategi (Sharda et al. 2014). 
BPM har ett stort fokus på strategier och består av en ”stängd-loop”, som är en uppsättning av slutna 
processer och länkar strategin till utföranden som görs för att optimera resultatet. Loopen har fyra 
processer: 
1.Strategi: Vad har vi för mål med verksamheten? - Identifiera och ange organisationens 
uppdrag, vision och mål. 
2.Planera: Hur tar vi oss till målet? - Budgetar, prognoser, modeller, initiativ. 
3.Övervaka och analysera: Hur går det för oss? - Prestanda instrumentpaneler, rapporter och 
analysverktyg. 
4.Agera och Justera: Vad behöver vi göra annorlunda? – Chefer/ledare tolkar, samarbetar, 
bedömer och spårar möjligheter. 
 
Enligt Badawy et al. (2016) är prestationsmätning är en grundläggande princip om förvaltning. 
Nyckeltal gör det möjligt att samla kunskap och försöker hitta det bästa sättet för att uppnå 
organisationens mål. 
Mätning av prestationer är viktigt eftersom det identifierar nuvarande prestation och därmed kan 
verksamheter se gapet som saknas för att nå önskad prestation och det ger indikation på framsteg som 
görs för att nå målet. Noggrant valda resultatindikatorer identifierar exakt vilka åtgärder som ska 
vidtas för att förbättra prestanda. Badawy et al. (2016) anser att om det finns ett för stort antal 
nyckeltal medför det en brist på fokusering eftersom det finns för många att ta hänsyn till. Finns det en 
brist på förståelse gällande dessa nyckeltal medför det ofta ett misslyckande avseende övervakning 
och rapportering av åtgärder. 
 
Enligt rapport från Health Information and Quality Authority (2013) är prestationsövervakning 
beroende av information som har god kvalitet, som endast kan uppnås genom en systematisk process 
som säkerställer att data samlas in konsekvent både inom och utanför organisationer. Ett verktyg som 
ofta används för att stödja prestationsövervakning och som sedan kan bidra till prestationsförbättring 
är nyckeltal. För att nyckeltal ska vara effektiva måste definitionerna vara tydliga, detta för att kunna 
säkerställa att de insamlade uppgifterna är av hög kvalitet och för att förbättra deras validitet och 
tillförlitlighet. Genom att använda resultatindikatorer på lokal nivå hjälper organisationer att utveckla 
insikt i säkra och effektiva vårdprocesser.  
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Genom övervakning av nyckeltal kan verksamheten mäta effektivitet som är kopplade till 
organisationsstrategi (Sharda et al. 2014) 
 
2.7.1 Patienter 
Ward et al. (2014) hävdar att vid varje patientbesök samlas endast en viss mängd data in. Efter en viss 
tidpunkt kommer datainmatningen att öka besökslängden till en punkt som medför att det påverkar 
patientflödet, vilket potentiellt senare även påverkar intäkter och patientnöjdheten. Detta har, i ett 
ökande antal organisationer, bidragit till att patienter har fått utföra en större mängd av 
datainmatningen. Ward et al. (2014) menar att patienter kan själva få fylla i formulär i väntrummet 
eller låta dem, via en patientportal, ange data/information i hemmet vilket medför att läkare helt enkelt 
granskar svaren istället för att skriva in dem själva. Vad som dock kan ifrågasättas är om dessa 
patientuppgifter är fullständiga eller av hög kvalitet som de data som kommer från kliniker. 
 
Enligt Raghupathi och Raghupathi (2013) är det är möjligt att förutsäga trender i sjukhus, 
prognostisera dagar som kommer ha en patientvolym som är högre än det normala och därmed fördela 
resurser och personal i enlighet. Det medför att avdelningarna har högsta effektivitet samtidigt som 
läkare och sjukvårdspersonal gör det som ger optimal patientvård. 
 
 

2.8 Total beslutslatens 
Enligt Scandurra (2013) ska nödvändig och strukturerad information finnas disponibel som 
beslutsunderlag om insatser och behandlingar. De beslutsstödsystem som personalen inom vård och 
omsorg använder ska underlätta deras dagliga arbete. Personalen ska även ha tillgång till 
välfungerande och samverkande beslutsstödsystem som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet. 
 
Bara och Knezevic (2013) menar att om mindre tid spenderas på att försöka upptäcka problem, medför 
det att mer tid istället kan ägnas till att agera på problemen, vilket ger större sannolikhet för företag att 
agera i tid. I den meningen har information endast värde om det anländer till ledningen vid rätt 
tidpunkt. På grund av olämplig och sen informationshantering fattar ofta beslut baserat på intuition 
och erfarenhet som är av statisk karaktär. 
 
Bara och Knezevic (2013), Howson (2013) och Panian (2007) tar upp tre beståndsdelar som påverkar 
beslutsfattandet, de tre summeras ihop och resulterar i en total latens (fördröjning): 
■ ”Capture latency”, Fånga upp fördröjningen- innebär den tid det tar mellan en händelse inträffar och 
data fångas i ett system, till när data(händelsen) har extraherats i arkitekturen. Bara och Knezevic 
(2013) benämner denna del som data-latens ”Data latency” och instämmer att det är tiden mellan när 
en händelse inträffar och när den lagras i datalagret. 
■ ”Analysis latency”, Analyslatens- är tiden mellan när data har lagrats till när den analyseras och görs 
tillgänglig för applikationer och användare. Sådan spridning och analys kan vara i form av uppdatering 
av en ”dashboard”, en varning eller rapportuppdatering. 
■ ”Decision latency”, Beslutlatens - innebär att, baserat på analysen, fatta beslut och vidta åtgärder. 
 
Eftersom de tre, på ett eller annat sätt, påverkar beslutsfattandet benämns total latens fortsättningsvis 
som total beslutslatens. 
 
Minskning av denna datafördröjning kortar ned tiden till handling och beslut. Den minskade tiden till 
handling har ett motsvarande verksamhetvärde, som visas nedan i (Figur 1). Bedömning av 
affärsvärdet är en viktig del för att bestämma huruvida kostnaden för att korta fördröjningen är rätt 
eller fel. 
Kostnaden för att reducera dessa tre fördröjningar, måste vara mindre än affärsnyttan som det skulle 
generera. Vilket innebär att om kostnaden för att uppdatera datalagret så nära realtid som möjligt, 
överstiger affärsvärdet, borde det inte utföras (Howson 2013). 
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Figur 1. Total beslutslatens 

Källa: Howson (2013:176), översatt till svenska. 
Sättet att belysa de olika fördröjningarna finns även med i Bara och Knezevic (2013:33) och Panian 
(2007:29) 
 
Att hantera beslutslutlatens är vanligtvis mer utmanande än data och analyslatens. 
I första hand, är det med hjälp av tekniska lösningar som datalatens och analyslatens kan minskas. I 
detta avseende är det framförallt att tillhandahålla data i realtid i datalager, som ger stöd för att minska 
latensen. Det viktigaste när det gäller att minska beslutslatensen är att det fordrar ändringar i 
verksamhetsprocesser, liksom hur människor använder informationen i arbetet. Att tillhandahålla 
realtidsdata medför inte automatiskt affärsvärde eller kvalitetsbeslut, de realtidsdata som erhållits 
behöver används i tid för att skapa nytta. Därför är beslutslatensen mer utmanande (Bara & Knezevic, 
2013). Bara och Knezevic (2013) refererar till (Liautaud, 2006) när de hävdar att 80 procent av tiden 
för beslutsfattande går till att samla information vilket innebär att bara 20 procent ägnas till analys. 
Genom att länka relevant numerisk och textdata kan det medföra att detta förhållande förbättras. 
 
Ibland föredras termen "rätt tid" över realtid för att betona att data bara behöver vara lika färska som 
besluten eller verksamhetens processer kräver. Beroende på verksamhetens behov kan data uppdateras 
varje timme, dagligen och till och med varje vecka eller månad och fortfarande vara i realtid 
(Anderson-Lehman et al. 2004) 
 
2.8.1 Grad av datadrivna beslut 
Eckerson (2003) menar att organisationer som fattar beslut med hjälp av data istället för intuition 
uppnår högre framgång. De företag som ser data som en tillgång i verksamheten har sex gånger större 
chans att bli framgångsrika än dem som inte ser data som en tillgång. 
 
Provost och Fawcett (2013) hävdar att verksamheter engagerar sig olika, dvs större eller mindre grad 
av datadrivna beslut.  Ibland fattas beslut på ren intuition, datadrivna beslut hänvisar till att besluten 
baseras på analys av data. En marknadsförare kan till exempel välja annonser som är baserade på 
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hennes långa erfarenhet inom ämnet och hennes känsla för vad som ska fungera. Marknadsföraren kan 
också basera sitt urval på analysen av data om hur konsumenter reagera på olika annonser. Det är även 
möjligt att använda en kombination av dessa tillvägagångssätt. Fördelarna med datadrivna beslut är att 
det enligt statistik, från en undersökning gällande hur datadrivna beslut påverkar företags prestationer, 
sker en produktivitetsökning med 4–6 % och dessa beslut är även korrelerat med högre avkastning på 
tillgångar och eget kapital (Provost & fawcett, 2013). 
 
Howson (2013) hävdar att i början när beslutsstödsystem användes, uppdaterades datalager varje 
månad, ibland varje vecka. Nu har beslutstödsapplikationerna utvecklats, vilket medför att datalager 
uppdateras mer och mer i närheten på realtid. Uppdateringen till datalagret kan vara sekunder efter 
uppdateringar av transaktionssystemet, eller minuter eller timmar, vad som passar bäst in på 
organisationens krav. 
 
2.8.2 Välformulerat syfte 
Innan analys och inhämtning av data kan börja, behöver ett behov upprättas. Det är viktigt att veta 
varför projektet är viktigt och intressant och vilka problem som ska redas ut. Efter analyserna 
genomförts och även ”tänk-om-analyser”, erhålls insikter från analysen, och utifrån de insikterna kan 
välgrundade beslut fattas (Raghupathi & Raghupathi, 2013). 
 
Hur bra beslut fattas baseras på förmågan att kombinera information och intelligens före, under och 
efter beslutsprocessen. ”Business intelligence” fokuserar på två nyckelkomponenter: data och 
förmågan att fatta beslut från den data. Det är viktigt att beslut stöds av relevanta uppgifter eftersom 
beslut kan leda till vinster eller förluster som överstiger förra årets totala intäkter. De data som samlas 
in och lagras representerar en sammanfattning av alla typer av numeriska data, till exempel standard 
redovisning, ekonomiska faktorer och kostnadsanalys. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: 
Vad fungerar och varför? Vad är trasigt och varför? Vilka processer tar för mycket tid och varför? 
(Harding, 2003). 
 
Borking, et al. (2009) anser att ett välgrundat och bra beslut, innebär att man vet varför ett visst beslut 
fattades och varför ett särskilt alternativ valdes framför ett annat, samt att detta är väldokumenterat så 
att denna kunskap snabbt kan förmedlas ut i verksamheten. Det är även viktigt att inga osäkerheter 
döljs, detta kan ses som en grundregel för ett bra beslutsunderlag, de ska även vara reducerade så långt 
som det är försvarbart. Att införskaffa sig mer precisa data och på så vis reducera osäkerheter är 
onödigt, i de fall det ändå på förhand inte kommer förändra beslutet. 
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2.9 Analysmodell 
 

 
Figur 2. Analysmodell över en process för hur patient- och sjukvårdsdata, genom olika typer av 
dataanalyser, påverkar rättidiga beslut. 

Källa: Modifiering av Olzak och Ziemba (2007:137). 

Analysmodellen har en hierarkisk struktur med data som grund, data sätts sedan i kontext och 
omvandlas till information som senare kan bidra till kunskap och rättidiga beslut. Hur bra beslut fattas, 
baseras på förmågan att kombinera information och intelligens före, under och efter beslutsprocessen 
(Harding, 2003). Att fatta snabba beslut kan vara en stor fördel för verksamhetens framtid och därmed 
är även rättidiga beslut också en viktig del för att nå verksamhetsmålen. Informationen erhåller ett 
högre värde om den är av hög kvalité och når fram till beslutsfattarna i rätt tid. Om informationen 
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anses olämplig eller anländer sent, kan besluten istället baseras på intuition och erfarenhet som är av 
statisk karaktär (Bara & Knezevic, 2013). 
 
Data utvinnas enligt Raghupathi och Raghupathi (2013) från både interna och externa datakällor och 
kan dessutom komma från flera olika system. Interna datakällor innefattar exempelvis patient- och 
sjukhusdata. Externa datakällor inkluderar riktmärken, offentligt tillgängliga dataset samt data från 
myndigheter. När data är logiskt sammanhållen, fullständig och korrekt anses de vara av hög kvalité. 
Datakvaliteten är en viktig fråga, men graden av kvalitet beror på typen av datakällor och 
applikationer (Howson, 2013).  Det är svårt för många verksamheter att uppnå en hög grad av 
datakvalité och genom att kombinera data från en mängd olika system kan det medföra 
datakvalitetsproblem (Howson, 2013). 
 
Det finns tre typer av dataformat. Strukturerad (numeriska värden), semi-strukturerad (mejl och EDI) 
samt ostrukturerade data (ljud och video) (Rosengren, 2012). Data behöver, beroende på vilket format 
de har, organiseras, struktureras eller standardiseras på ett sätt som gör det redo för analys (Raghupathi 
& Raghupathi, 2013). 
 
För att sjukvården ska kunna använda sig av analyser krävs det att data omvandlas till användbar 
information som kan vidarebefordras till slutanvändare. Deskriptiv analys är enligt Khalifa och Zabani 
(2016) den enklaste modellen och medför att ta reda på vad som händer och därmed förstå vissa 
underliggande orsaker till dessa händelser. Prediktiva analyser som görs är baserade på statistik och 
målet med dessa kan exempelvis vara att förutse vad som kan hända (Sharda et al. 2014). Preskriptiv 
analys nyttjas exempelvis för att bestämma maximal dosering av läkemedlet som är effektivt för att 
maximera behandlingsresultatet, eller alternativa kirurgiska alternativ kan anses väga för och 
nackdelar med varje. Raghupathi och Raghupathi (2013) anser att de insikter och kunskaper som 
genereras från analyserna bidrar till välgrundade beslutsunderlag till beslutsfattande. 
Baserat på vilken typ av dataanalysmodell som utförs kan olika typer av information utvinnas och 
därefter generar den förhoppningsvis ny kunskap. Analytiska verktyg möjliggör för användare att 
förvandla information till insikter och kunskap. Enligt Ivan & Velicanu (2015) används analyser av 
data för olika ändamål inom sjukvården. Chefer behöver exempelvis generell verksamhetsinformation 
som grund för beslutsfattande medan de som har hand om sjukvårdsverksamheten och operationer 
behöver få fram information gällande tillgången till antalet patientbäddar och utnyttjande av dem. 
Denna kunskap kan sedan genereras till rättidiga beslut. 
 
För att kunna fatta bra beslut innebär det veta vilken sorts data som ska tas fram, men även att den av 
hög kvalitet och rätt format. Pilen som är riktad mot variabeln ”information” innebär viktiga verktyg 
som behövs vid analyser. Raghupathi & Raghupathi (2013) påpekar att innan analys och inhämtning 
av data kan börja, behöver ett behov och välformulerat syfte upprättas. Om fel data hämtas in och 
analyseras leder det till felaktig information och/eller om fel information analyseras kan det leda det 
till en kunskap som ej stämmer överens med den faktiska informationen. Det kan i sin tur kan medföra 
felaktiga beslut eller tidskrävande arbete, eftersom vissa frågor måste korrigeras för att få fram rätt 
data. Det är därför viktigt att veta vilka problem som ska redas ut och varför detta är viktigt. 
 
För att kunna fördela sjukhusens resurser och personal i baserat på patientvolym använder sjukhusen 
analyser. Det innebär att sjukhusen prognostiserar dagar som kommer ha en patientvolym som är 
högre eller lägre än det normala (Raghupathi & Raghupathi (2013). Genom att mäta prestationer och 
identifiera nuvarande prestationer har verksamheter möjlighet att se vad som saknas för att uppnå 
önskade resultat (Badawy et al, 2016). Sharda et al. (2014) menar att när det gäller övervakning av 
nyckeltal, mäts effektiviteten hos en verksamhet som är kopplat till deras organisationsstrategi. 
Provost och Fawcett (2013) menar att verksamheter engagerar sig olika, dvs större eller mindre grad 
av datadrivna beslut. Beslut fattas stundtals på ren intuition men datadrivna beslut hänvisar till att 
besluten baseras på analys av data. Både Eckerson (2003) samt Provost och Fawcett (2013) hävdar att 
företag som använder datadrivna beslut är korrelerat med högre avkastning och har större chans att bli 
framgångsrika. 
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Det finns tre faktorer som påverkar beslutsfattandet, som även visas i figur 2: Data-, analys- och 
beslutslatens. Ofta tillägnas mycket till att samla information, vilket medför att endast en mindre del 
ägnas till analys. I de flesta fall minskar värdet av data med tiden, det gör det viktigt att försöka få 
fram informationen så snabbt som möjligt (Bara & Knezevic 2013; Howson 2013; Panian 2007). 
Rättidiga data inte bidrar till ”rättidiga beslut” per automatik, eftersom det kan uppstå situationer när 
besluten ska fattas, som medför att besluten skjuts fram. 
 
Data, information och kunskap är sammanvävda och sammanhängande på mer komplexa sätt. När 
information används tolkas den av användarens tidigare kunskaper och erfarenheter, därför påverkar 
informationen kunskap och vice versa (Stenmark, 2001). 
Om informationen blir för vag och diffus från den kunskap som behövs för att kunna tolka den, kallar 
vi den data. Data kan ses som tolkade symboler som inte svarar på frågor till ett specifikt problem. 
Genom att ge data en mening kan det ses som information, som i sin tur har svaren på frågorna som: 
när, vad, vem eller var. Detta medför att data påverkar information och information påverkar data, 
därav dubbelriktade pilar från data och information.  Informationen omvandlas till kunskap när den 
behandlas i enskilda människors sinne. Kunskap kan ses som värdefull information från människans 
sinnen och har svaren på frågorna: varför eller hur (Stenmark, 2001). Både data och information 
kräver kunskaper för att kunna tolkas, men samtidigt är data och information användbara verktyg för 
att bygga ny kunskap. Information är värdelös på egen hand, eftersom det är förhållandet mellan 
användaren och den information som är nödvändig, vilket innebär att det är en kombination av 
innehåll och tolkning som användaren finner värdefull.  Den avgörande faktorn gällande vad som är 
information och vad som är data är helt beroende av den kunskap som individen tar in i situationen 
(Stenmark, 2001). 
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3 Intervjuresultat 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av den empiri som samlats in via intervjuer. 
En tabell har skapats och strukturerats utefter analysmodellens struktur och innehåll för att 
presentera central insamlad primärempiri. 
 
Tabell 2. Insamlade data strukturerad efter analysmodellen 

Variabel Indikator Tf. biträdande 
chef för område 
öppenvård 

Lednings-
strateg 

Analyschef Verksamhets-
uvecklare 

Objektägare 
patientjournal 

Patient- 
och 
sjukvård
sdata 
 

      

 Data-
källor 

Data finns i 
många databaser, 
en del har vi 
själva och en del 
skickar vi iväg, 
så finns det 
bland annat 
SKL, vården i 
siffror och 
väntetider i 
vården. 
- En del 
databaser är 
integrerade med 
varandra, en del 
är inte. 
Problematiken är 
att åskådliggöra 
uppföljningsdata. 
Det är väldigt 
olika, det beror 
på ur vilket 
system vi hämtar 
och vilken data 
det är. Vi har ett 
system som vi 
använder för att 
följa upp 
vårdcentralerna 
då där är en 
väldig snygg 
utdata med 
grafer och 
diagram och 
numeriska 
värden till att det 
finns väldigt 
enkla rapporter 
som man får 
bearbeta rätt 
mycket själv 
- De flesta 
databaser 
uppdateras varje 
dygn. 

- 
Journalsystemet 
Cosmik och 
några andra 
system, 
ekonomisysteme
t, och det finns 
ett HR-system 
och det finns det 
här 
patientjournalsys
temet, det finns 
data som man 
jobbar i de 
specifika, sen så 
tankas det då in 
ett datalager som 
vi sen kan 
plocka ut och 
göra rapporter. 
 
- Journal och 
ekonomisysteme
t uppdateras en 
gång per dag. 

- Internt så är det 
framförallt att vi 
har ett datalager, 
som läser upp 
från flera 
källsystem. Vi 
har ganska 
många olika 
system, läser inte 
upp alla dom 
men bland annat 
Cosmic som är 
vårt 
journalsystem 
men också vårt 
ekonomisystem 
och HR-data. Just 
för att få det 
samlat och kunna 
arbeta mer med 
analyser.  
-Datalagret 
uppdateras 
dagligen, mer 
löpande.  
-: Hur 
tillgängliggör ni 
data? 
- Få in den i 
gemensam 
databas o sen ut i 
rapporter, 
antingen de här 
mer statiska som 
vi har jobbat med 
tidigare eller med 
BI-verktyg sen 
finns det 
analysverktyg 
kopplade direkt 
till de system ute 
i vården och då 
sker det lite mer 
direkt 
återkoppling 

- I datalagret, 
där ska 
uppdateringen 
väl vara i 
princip direkt. 
Jag tror att i de 
flesta rapporter 
så är det nog 
dygnsmässigt. 
 
-Det är ju det 
här Cosmic 
intelligence som 
data finns i. 
 
- Inga externa 
databaser som 
jag känner till. 
 
 

-Vi har många 
olika för-
system. Tex när 
det kommer 
fakturor på 
saker och ting, 
kommer det i ett 
ekonomisystem, 
vår personal och 
arbetstid går in i 
ett HR-system. 
 
-Massor utav 
saker går in i 
vårt 
journalsystem, 
men 
sammantaget 
extraherar vi 
data till ett 
datalager. 
 
- I huvudsak via 
datalagret som 
vi hämtar ut 
men det finns ju 
naturligtvis 
vissa 
integrationer där 
vi så att säga 
kan använda 
oss, i ett system, 
av data som 
kommer ifrån 
ett annat system 
 

 Format - Ja, det är väl 
textdata det 
mesta. 

- Det allra mesta 
är textfält, 
egentligen är det 
väl koder i 

-Det är 
textdokument, 
numeriska 
värden. 

- Numeriska 
värden, för det 
är det ju i 
journalsystemen

- Det vi 
egentligen gör 
dataanalyser på 
är ju mest text 
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- Traditionell 
ekonomiuppföljn
ing, även data 
som hanterar 
medarbetare och 
patienter där vi 
plockar data ur 
medarbetar-och 
patientenkäter. 
- Volymen när 
det gäller besök, 
numerären, alltså 
antalet. 

bakgrunden sen 
är det alltså, 
antal tider, 
sådana saker.  

-Ljudfiler är väl 
i princip diktat, 
att läkarna 
dikterar och sen 
så ska det 
skrivas ned. Där 
jobbar vi också 
med 
uppföljning, av 
hur lång tid det 
tar, medeltider 
och såhär 

 , du kan ju inte 
plocka liksom 
fritextdata. utan 
det är ju 
egentligen om vi 
plockar ut 
sökord och sånt 
i en journalmall 
så är de ju fasta 
val, numeriska 
värden som går 
att fånga 

och numeriska 
värden 
 

 Data-
Kvalité 

- Strävan är att 
all data ska vara 
kvalitetssäkrad 
men det är 
väldigt stora 
datamängder vi 
hanterar och vi 
har olika system 
som plockar ut 
samma data. 
 
Kvalitetssäkring
en sker genom 
ett aktivt 
användande av 
data för det är då 
man upptäcker 
felen i regel. 
Ibland är det inte 
stora skillnader 
men det rubbar 
förtroendet för 
systemet. 
- Ja det är klart 
att det har det, 
där är en 
problematik är 
då att en del 
uppföljningsdata 
då den 
presenteras för 
sent, tycker jag.  
Vi ser ju rätt 
mycket den 
ekonomiska 
data, där är det 
en eftersläpning i 
systemen efter 
månadens slut 
och det är 
alldeles för lång 
tid. 
 

- Datakvalité 
påverkar på det 
sättet att när vi 
ska ta beslut och 
tittar på data och 
kommer till 
diskussionen på 
kvalitén på data, 
så kan det göra 
att beslut skjuts 
framåt, för att vi 
inte vet eller 
behöver 
säkerställa. 
 
- Men när vi ska 
följa upp 
statistik så vill vi 
att den här 
bocken ska vara 
ifylld på just 
denna typen av 
besök, återbesök 
eller nytt besök. 
Det kan vara så 
att, det finns 
många bockar 
att fylla i bara 
för att vi ska 
kunna dela upp 
uppföljningen. 
Och det kan 
ibland bli så att 
man inser att, 
okej aha på den 
här avdelningen 
hade man inte 
riktigt gjort på 
det sättet. Så 
visst finns det 
dom exemplen 
på när 
datakvalitén 
ställer till det. 
 
- Rapporterna 
dom stämmer 
men den 
definitionen som 
rapporten är 
byggd utefter: 

-Datakvalitén är 
ju alltid något vi 
behöver fundera 
över. Hade vi 
alltid haft 
perfekta data så 
hade vi kunnat 
reagera snabbare 
utan att fundera 
på felkällor. 
-Kvalitetssäkring 
sker på olika sätt. 
Beroende på vad 
det handlar om 
för data 
egentligen. 
Journaldata sker i 
själva 
registreringen 
med 
vårdadministratör
er. Sen finns det 
också en 
klassifikationsen
het som tittar på 
hur man 
registrerar. 
-En del av att 
tillgängliggöra 
data också, som 
en del av 
kvalitetssäkringe
n då. Det är ofta 
först när man 
börjar arbeta med 
data som man ser 
fel 

-Ja alltså för mig 
är det ju i första 
hand att när jag 
får data så är det 
ju att 
kvalitetssäkra 
och se att det 
blir rätt. Och när 
det väl är rätt är 
jag ofta inte den 
som gör en 
vidare analys. 
 
Alternativt så 
har jag ju ibland 
fått ut data för 
att folk gör fel i 
systemet. Och 
då kan ja ju hitta 
hur de gör fel 
och så kan jag 
berätta för de 
hur de gör rätt. 
Systemet cosmic 
har vi haft sedan 
2003. 2014 
någonstans där 
var väl i princip, 
alla i 
landstinget, in i 
samma system 
och då är det väl 
lite grann att 
dom som gick in 
tidigt, gjorde 
journalmallar 
och sånt utefter 
vad man visste 
då och kanske 
inte har ändrats 
på, det är något 
vi jobbar med 
nu men det finns 
mycket gammalt 
kvar som man 
har haft länge. 
 
-Vi går ut och 
säger till ni 
måste fylla i, då 
är det att de 

- Datakvalitén 
förbättrar 
underlagen så 
att du sannolikt 
då har ett 
säkrare underlag 
att fatta beslut 
kring. Det är 
många gånger 
som vi inte kan 
vänta, utan vi 
kan fatta beslut 
på det underlag 
vi har 
 
- Har man inget 
underlag får 
man ändå fatta 
ett beslut. 
 
- Har vi ett 
medvetet väl 
infört och 
ordentligt 
uppföljt system 
för 
kvalitetssäkring 
utav alla typer 
av data som vi 
samlar in? så är 
svaret: Nej vi är 
ganska dåliga. 
 
- Det är för lätt 
att göra fel och 
det upptäcks 
inte alltid förrän 
det är sent. 
-Det som ska 
hamna i rätt ruta 
och i rätt fält 
och det innebär 
också att vi ska 
ha alla data som 
ska var där, dvs 
att vi inte tappar 
data eller att vi 
får dubblett 
registreringar. 
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Vad är kön, till 
en viss 
avdelning? 
Pratar vi om 
dom som har 
alla remisser 
som har skickats 
dit men som inte 
haft besök än 
eller pratar vi 
om alla remisser 
som skickats in 
men som inte 
bokats in för 
besök? Sådana 
detaljer som jag 
märker inte är 
tydliga när jag 
upplever att data 
inte stämmer 

fyller i, men 
slutanvändarna 
kan fylla i 
fritexten ändå. 
På varje fält 
med ett fast val 
så finns det en 
ruta som man 
kan 
kommentera. Då 
kan de skriva, 
alltså istället för 
att exempelvis 
kryssa i ”ja” och 
sen skriva en 
kommentar så 
skriver man allt 
i kommentaren. 
Då blir det i alla 
fall ett nollvärde 
i att vi inte får ut 
något. Så där har 
vi också något 
att vi måste lära 
dom, men det är 
så mycket 
information att 
ta in så det är 
svårt.  

- Ibland saknar 
du verktyg så att 
du inte kan titta 
på data på det 
sättet, i systemet 
då och då faller 
sådana här enkla 
lätta 
kvalitetskontroll
er där du med 
en blick kan se: 
här är det något 
skit och då går 
man dit och 
granskar. Men 
har du ingen sån 
rapport eller 
funktion så att 
du kan titta på 
data så får du 
inte den 
impulser och då 
är risken att det 
här hänger med 
för länge. 
 
- 100 000 
kontakter i 
journalsystemet 
som inte var 
markerade på 
rätt sätt, under 
vissa 
omständigheter 
syntes de inte 
och under vissa 
omständigheter 
så kunde du 
hitta dom. Det 
var en solklar 
och mycket 
allvarlig 
avvikelse. Vi 
har ungefär 380 
000 ställen som 
ni ska gå in och 
komplettera 
data på.  Man 
önskar att man 
skulle hittat det 
tre år tidigare 

Infor-
mation 

 Tf. biträdande 
chef för område 
öppenvård 

Ledningsstrate
g 

Analyschef Verksamhetsut
vecklare 

Objektägare 
patientjournal 

 Deskrip-
tiv analys 

Produktionsuppf
öljning, 
genomförda 
insatser, antalet 
besök för att se 
vilken belastning 
personalen har. 
 
- Ja Generellt 
sett är 
önskemålet att vi 
skulle kunna ha 
mer 

- Först och 
främst 
deskriptiv, 
beskrivande, att 
titta på hur det 
ser ut. 
- Hur många 
besök har vi och 
hur många har vi 
gjort? Vad 
innebär det för 
den eventuella 
kön som finns 

Huvudsakligen är 
det deskriptiv får 
jag ändå säga. 
 
-Mycket av 
verksamhetsuppf
öljningen är 
deskriptiv, både 
på vår 
verksamhet och 
nationellt.  

-Jag lämnar ju 
egentligen 
vidare det mesta 
jag tar ut. Jag tar 
ju ut data och 
säger att det är 
korrekt, sen 
lämnar jag det 
till olika 
verksamheter. 
Så jag är kanske 
inte med så 

- Vi följer ju en 
mängd olika 
saker hur vi 
använder våra 
journalsystem 
hur vi använder 
våra mallar som 
vi har, sökord 
som vi skriver 
på och plockar 
naturligvist ut 
massa data för 
att se om saker 
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färdigproducerad
e rapporter så att 
man får lägga sin 
tid på analys av 
underlaget. Nu 
åtgår generellt 
sett rätt mkt tid 
för chefer att 
själva plocka 
fram data och då 
blir tiden för 
analys mindre. 

tid? Dom 
sakerna finns det 
mycket om men 
det är siffor i 
tabeller som folk 
har svårt att 
hitta. Där 
försöker vi, det 
är bland annat 
det som vi vill 
visualisera, 
alltså hur många 
besök man har 
gjort i 
förhållande då 
till de 
produktionsplan
er som vi jobbar 
med, så att man 
ska kunna se de 
avvikelserna, 
hur ligger vi till? 
-Vad gäller 
ekonomi så är 
det alltid grafer 
och titta på hur. 
 

mycket i den 
vidare analysen 

och ting 
förändrat sig 
och vi är då 
behjälpliga i en 
mängd olika 
sammanställnin
gar utav hur 
vården 
presterar. 
 

 Prediktiv 
analys 

-Vi använder 
data för att 
försöka 
analysera och 
förutse saker då 
med vårdbehov 
och hur mycket 
resurser som 
behöver avsättas 
och så, hur 
utvecklingstrend
er ser ut. 
 

-Prediktiv är vi 
ganska dåliga 
på. Vi använder 
mycket historik 
men har inte 
mycket modeller 
för att göra 
prognoser/predik
teringar. 
-På 
ekonomisidan 
utförs det 
prediktiv i ett 
försöka att 
kunna prediktera 
hur det 
ekonomiska 
utfallet kommer 
att bli. 

- Prediktiva 
jobbar vi med 
emellanåt, dels 
produktion- och 
kapacitetsplaneri
ng. I 
utvecklingsplane
n tittar vi mer 
prediktivt och 
utifrån 
befolkningen 

 - Vi gör för 
närvarande 
ganska lite av 
det. 

 Preskrip-
tiv analys 

-Väldigt mycket 
med 
läkemedelsuppfö
ljning. Hur ser 
förskrivningspro
filer ut, vilka 
mängder skrivs 
ut, vilka typer av 
läkemedel skrivs 
ut, följer man de 
rekommendation
erna på lämpliga 
läkemedel? 
 
- Hur mycket 
olämpliga 
läkemedel skrivs 
ut?  Och vilka 
kostnader 
betingar det och 
vilka 

-Det var en svår, 
jag kan inte ge 
några bra 
exempel på 
sammanhang där 
jag är med och 
jobbar med det. 

  -Förskriver man 
läkemedel när 
man borde göra 
det eller 
förskriver man 
för mycket eller 
för lite 
läkemedel? 
 
-Om det är tänkt 
att någon söker 
för någonting, 
att det är tänkt 
att ska röntga 
patienten säger 
vi, gör vi det då 
eller gör vi 
något annat? Så 
att det finns en 
del såna här 
saker där vi 
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doser/mängd 
som skrivs ut. Vi 
följer upp väldigt 
mycket där 

löpande tittar på 
sådana saker 
men sannolikt i 
för låg grad. 
-Vi borde säkert 
göra mycket 
mer. 
 

Verktyg 
för 
analys 

 -Vi jobbar med 
datalagret 
Reporting 
services 
 
-Medrave som vi 
jobbar med 
uppföljning på 
vårdcentralsnivå, 
 
-Sen använder vi 
Microsoft 
Power BI en hel 
del. Sen så en del 
av den data som 
produceras på 
SKL och så där 
använder man 
SAS. 

- Microsoft 
Power BI 
 
- Annars är det 
ju de här 
datalagerrapport
erna som är 
grunden för 
uppföljning 
 
- Vad vi ska 
använda här är 
frågan eftersom 
vi ska ha ett 
gemensamt. 
 
- Jag har inte 
gått någon 
utbildning än, 
men jag har lärt 
mig då via 
Microsofts egna 
instruktionsvide
os. 

- Microsoft 
Power BI 
- Pro diver. 
 
-Och så finns det 
en del som 
använder 
Qlikview. 
 
-Excel är förstås 
vanligt.  
 

-Microsoft 
Power BI. Utför 
olika typer av 
filtreringsmöjlig
heter. Jag 
använder den till 
olika saker, b.la. 
lite. vad vi har 
konfigurerat i 
vårt system.  Så 
vi kan se vilken 
enhet som har 
vilka 
inställningar 

- Att på ett 
standardiserat 
sätt analysera 
innehållet i 
datalagret har vi 
SQL server, 
reporting 
services: en 
rapportbank. 
 
-Sen använder 
vi Microsoft 
Power BI och 
Qlikview. 
 
-Håller just på 
att bestämma 
oss om vi ska 
bli mer 
enhetliga. 
 
-Pro Diver eller 
dive port, som 
innehåller också 
en del kring 
verksamheten 
men framförallt 
kring ekonomi 
och HR-frågor 
och så. 

Kunskap 
    om 

 Tf. biträdande 
chef för område 
öppenvård 

Lednings-
strateg 

Analyschef Verksamhetsut
vecklare 

Objektägare 
patientjournal 

 Patienter - Ja, relativt bra. 
Vi kan plocka 
fram väldigt 
mycket data om 
patienter. 
-Vi är inte 
särskilt nöjda 
med 
uppföljningen 
och det handlar 
väldigt mycket 
om hur utdata 
presenteras och 
åskådliggörs. 
Det är där vår 
problematik är, 
vi har tillgång till 
väldigt mycket 
data, enormt 
mycket 
datamängder, 
men att få den 
tillgänglig och 
presenterad på 
ett bra sätt, det är 
det som är den 

- Det tar mycket 
tid att leta och 
det är någonting 
man hör ifrån 
cheferna också i 
samband med att 
göra 
rapporteringar 
och så. Det är 
tidsödande, så 
det är klart ja. I 
många fall tar 
det tid innan de 
sitter med 
kunskapen- 
såhär ser det ut 
nu. Då menar 
jag inte 
specifika, som 
sagt, om man 
ska se det hur en 
patient mår så 
kanske, det är så 
att det har du 
inne i 
journalsystemet, 

-Fungerar inte 
jättebra. Vi har 
olika system från 
tex operation, 
som inte riktigt är 
samma. Så där 
behöver man 
länka ihop en del 
olika, så det finns 
vissa utmaningar 
där. 
 
- Men liksom 
effekten för 
patienterna är 
svårfångad då 
rent generellt 
inom hälso-
sjukvården om 
det är det 

ultimata. 
 
-Tillgänglighet 
och så är ändå 
något som vi har 

Men tex har vi 
haft nu, sista 
året så har vi 
insett att på 
kirurgen så går 
patientavgifterna 
in på ett enda 
konto. Kirurgen 
är uppdelad i 
urologen, 
endoskopi, ja 
massa olika 
mottagningar. 
Det har man nu 
konstaterat, att 
man vill få in 
patientavgifterna 
på olika konton. 
Då har jag sett 
till att ha bytt 
konto i Cosmic. 
Då har jag 
begärt ut data på 
en sådan grej, att 
hur mycket 
patientavgifter 

- Vi är ganska 
spretiga, vi har 
för dålig 
enhetlighet för 
hur vi arbetar i 
våra 
vårdinformation
ssystem idag 
Det finns inte en 
svensk standard 
för hur man ska 
göra. Det är ett 
stort bekymmer, 
att det här är 
dåligt uppstyrt. 
 

-Vi har löpande 
saker som ligger 
tillgängligt men 
om jag ska ta 
fram någonting 
nytt, det tar 
alldeles för lång 
tid och vi har 
inte ett bra 
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stora 
problematiken 
 
- Vi har jobbat 
och försökt och 
vi har tänk att de 
ska göra någon 
form av 
dashboards-
lösning, så man 
ska kunna gå in 
och se ett antal 
parametrar där. 
 
- Om man ska gå 
in som chef själv 
och in i 14 olika 
system och leta 
data. Det funkar 
inte. Det är 
tidskrävande och 
man har kanske 
olika lösenord 
osv. Det funkar 
inte. 
 

det kan vara så 
att det är lätt att 
hitta. Jag är 
aldrig inne i det, 
jag vet inte. Men 
däremot skulle 
man samla ihop 
en gemensam 
bild för olika 
typer av 
uppföljningsdela
r då tar det tid. 
 
-Jag vet för lite 
om det, det jag 
jobbar med så 
mycket mer icke 
patientkunskap 
 
- Jag är 
övertygad om att 
det finns många 
exempel på det, 
att man inte gör 
analysen så bra 
som man skulle 
kunna gjort, bara 
för att det tagit 
sån tid på att få 
fram det. 

ganska god koll 
på. Det är väl 
antingen större 
utmaning kring 
kvalitetsdata som 
då, rapporteras 
till nationella 
databaser som 
ibland har väldigt 
svårt att få 
tillbaka, det man 
har rapporterat 
in. Det har varit 
väldigt långa 
ledtider för att få 
ut data därifrån, 
aggregerat och, i 
jämförelse med 
andra då, viket 
gjort att det varit 
svårt att använda 
det. Varit lite för 
långsamt. 
 
- nationella kan 
det vara väldigt 
långa ledtider, 
inte minst då på 
kvalitetsdata eller 
patientregister 
som kan vara, vi 
har något som 
heter KPP, 
kostnad per 
patient, som 
också finns i 
nationell databas. 
2017 års data så 
det är hyffsat 
uppdaterad men 
kvalitetsdata kan 
vara från 2016 
och då känns det 
inte så relevant 
för verksamheten 
att använda. 
 
-Sen finns det 
även en utmaning 
i inom 
organisationen 
med att alla ska 
få tillgång till den 
data de vill då.  
Där har vi jobbat 
med att 
tillgängliggöra 
det i våra 
rapporter och det 
är väl inte 
heltäckande 
riktigt så då 
kanske de inte 
känner att de har 
tillgång, plus att 
det inte är riktigt 
känt vad som 

på den här 
mottagningen 
ligger det, för då 
kan de ju sen 
flytta, och göra 
rätt. Det är ju 
inte så mycket 
mer än att jag 
ser till att de får 
filen, granskar 
att den är 
korrekt. 
 
-Data som 
plockas ur 
systemet är 
avidentifierat, så 
det är ju inget 
med 
personuppgifter 
så 
 
- Det är ju 
politiker och 
ledningen har 
väl förtur från 
enhetschefer 
som vill ha ut 
nåt för sin enhet 
just. och då tar 
det väldigt lång 
tid, gör det. Det 
är ju här Cosmic 
insight kommer 
in. Att de ska 
kunna få mycket 
grejer direkt i 
systemet. 

fastställt 
arbetssätt att 
göra det. 
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finns där tror jag. 
Men ja, det finns 
inget enkelt 
verktyg att själv 
jobba mot data, 
så då 

 Presta-
tioner 

- Det funkar bra. 
- Vi tittar för 
ensidigt på 
prestationerna 
och vi mäter 
kanske då 
öppenvårdsbesök 
men vi har inget 
system för att 
vikta prestationer 
och titta på en 
helhet. Eftersom 
man jobbar med 
många olika sätt 
med 
patientkontakter 
och olika typer 
av prestationer, 
där är vi 
intresserade av 
att utveckla 
produktionsuppf
öljningen för att 
kunna ta hänsyn 
till alla former av 
prestationer och 
kunna vikta dom. 

- Vill en chef 
följa upp 
prestationen på 
sina medarbetar 
tror jag inte det 
är speciellt svårt. 
 
-Hur många 
besök har den 
här i snitt? Men 
jag tror inte det 
är någon större 
svårighet, men 
sen så vet jag 
inte om vi mäter 
prestationer 
överlag så 
mycket på det 
sättet. 
-Vi gör det ju i 
viss mån på 
organisationsniv
å, om man nu 
tittar på 
prestation hur 
man ligger till 
jämfört med 
andra så kan det 
vara så att 
djurmedicinen i 
Värmland – hur 
ligger den till 
jämför med 
övriga landet 
vad det gäller 
kvalitet. 

-Jag tänker att vi 
bedömer vår 
prestation och 
måluppfyllelse 
utifrån dom 
(patienter och 
nyckeltal). Om 
de indikerar 
någonting. Det 
gör väl att det 
finns en viss 
eftersläpning. Jag 
tänker medicinskt 
kan det dröja 
väldigt lång tid 
innan man 
faktiskt vet, om 
en åtgärd som 
man genomfört, 
om den var 
effektiv eller inte. 
Det kan 
utvärderas långt 
senare 

Nej, utan det är 
ju det här att ser 
vi att stora 
flöden som går 
fel på något sätt 
så meddelar vi 
verksamhetschef
er som är 
ansvariga för sin 
verksamhet om 
vad som står på. 
Så får ju de göra 
sina analyser 
och åtgärder på 
det. För det 
ansvaret ligger 
ju inte hos oss. 

-Prestationer har 
vi bra koll. 
Räkna pinnar är 
vi bra på. 
Hur många 
besök och 
åtgärder vi gör 
har vi i regel 
väldigt bra koll 
på. 
 
-Det är mkt 
svårare sen att 
visa på om det 
leder till 
varaktig bättring 
eller i hur hög 
grad, Vi har 
gjort en massa 
saker men 
förändrade det i 
själva verket 
nånting? I 
många fall får vi 
säga – det vet vi 
inte, tyvärr. 
 

 Nyckeltal - Nja, det 
behöver 
utvecklas tycker 
jag. vi behöver 
definiera 
nyckeltalen 
bättre. 
 
- När vi pratar 
nyckeltal så 
pratar vi ofta om 
bemanningstal 
eller 
produktionstal 
och kvoter på 
läkemedel osv. I 
det stora hela 
tycker jag det 
funkar bra. 

Vi kan ha 
nyckeltal för 
effektivitet eller 
produktivitet, 
hur mycket man 
producerar för 
kostnad och 
sådär. Det är inte 
helt en lätt sak 
heller.  
-Här pratar vi 
om patienter, där 
ingen sjukdom 
ser precis 
likadan ut som 
någon annan. 
Vilket gör att det 
är svårt att bara 
jämföra 
skillnader i 
besök också. 
- Jag tror att det 
finns mycket 
förbättring om 
man tänker på 

- Kvalité och 
hälsoläge och 
förbättring är väl 
det man är ute 
efter i hälso-
sjukvården som 
man inte kan nå 
riktigt utifrån 
tillgängliga data, 
få ut utdrag av, 
inte en samlad 
bild i alla fall. 
 
- Men nyckeltal 
där liksom jobbar 
vi löpande med 
mät-plan kopplat 
till vår politiska 
ledning som har 
rapportering 
varje månad 
också del-års och 
årsredovisning. 

- Ja det är väl 
egentligen inte 
heller det jag 

jobbar med. 
 

Värmland var 
tidigare djupt 
inblandad i 
nyckeltalssamve
rkan, det finns 
en organisation 
som heter 
Nysam, som tar 
fram många 
nyckeltal och 
också värdena 
på dem och 
ställer samman 
dem nationellt. 
Det har vi 
lämnat i stort 
sett men vi är 
fortfarande, 
uppfattar jag 
det, rätt så 
engagerade att 
ta fram olika 
former av 
nyckeltal kring 
det hela men vi 
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vilka nyckeltal 
vi använder oss 
av 
-Vad det gäller 
nyckeltal så tror 
jag att det finns 
förbättringspote
ntial där. 
 

har hoppat ur 
den här 
nationella 
samverkan 
 

Rättid-
iga 
Beslut 

 Tf. biträdande 
chef för område 
öppenvård 

Lednings-
strateg 

Analyschef Verksamhetsut
vecklare 

Objektägare 
patientjournal 

 Välform
ulerat 
syfte 

- Det är 
varierande. 
Både och. En del 
tycker vi det 
finns klara syften 
om varför vi ska 
analysera och en 
del finns det då 
”ja vi har alltid 
följt det så det 
fortsätter vi att 
göra.” 
 
- Ja, det utgår 
rätt mycket från 
politiken 
egentligen. Och 
landstingsfullmä
ktige har ett antal 
parametrar som 
han vill ha 
uppföljning på 
och rätt så 
många och då 
blir det mycket 
analys inom dom 
områdena. Sen är 
vi rätt så noga 
med att få till 
stånd att – Ja 
politiken 
behöver ha 
uppföljning, men 
vi behöver också 
uppföljning på 
verksamhetsnivå 
för att leda och 
styra 
verksamheten på 
ett bra sätt och 
det är inte riktigt 
samma 
uppföljning som 
blir där. Det blir 
mer 
övergripande 
mått om man 
tittar från 
fullmäktige och 
det är också då 
en 
prioriteringsfråg
a och resursfråga 
hur mycket man 
hinner jobba 

Till viss mån 
bestäms det ända 
upp ifrån 
politisk nivå, där 
vi hälso-
sjukvården blir 
uppföljda och 
rapporterar till 
landstingsfullmä
ktige och se, till 
landstingsstyrels
en, där det finns 
en mätplan. De 
har definerat- de 
här mättalen ska 
rapporteras 
månadsvis till 
dom för att dom 
ska kunna styra 
på 
 
- Hur det är 
beskrivet där det 
vet jag inte. 

- I vissa fall, i 
några fall inte. På 
något sätt 
utredningsarbete 
så handlar det om 
att formulera 
frågan själv, sen 
utifrån det vad 
som är möjligt 
utifrån ett 
problem. 
 
-Ofta får man 
utgå ifrån en 
problembild sen 
den som jobbar 
med frågan får 
definiera mer. 
 
-Analyser är 
något som sker 
löpande och hela 
tiden, så det 
ligger i min tanke 
eller hos alla att 
man jobbar med 
analys i sitt 
arbete. Så dels så 
tänker jag att det 
sker dynamiskt 
sen visst 
specifika arbeten 
riktar man in sig 
på, då kan det ju 
komma initiativ 
från politiken, att 
vi ska titta på en 
del frågor mer 
specifikt. Mer 
uppdrag helt 
enkelt på lite 
olika sätt, beslut i 
styrelsen tex men 
det är också från 
landstingets 
ledning på olika 
nivåer. 

-För mig är det 
väl då om nån 
känner att nu 
gör vi nog 
mycket fel i 
systemet då så 
är ju det syftet. 
- Vi är mer i 
kontakt med 
vården och 
liksom 
klinikerna. 
- Det är ofta för 
att de upplever 
att de kanske 
inte får ut data 
och då hör de av 
sig till vår enhet. 
Det är ur 
Cosmic de vill 
ha och vi jobbar 
med Cosmic och 
så kommer det 
den vägen. Sen 
pratar vi med 
dem och så ser 
vi om vi kan 
hjälpas åt. 

- Vi jobbar 
framförallt fram 
beslut till politik 
och ledning och 
är ansvariga att 
de efterlevs så. 
 
-Socialstyrelsen 
har definierat ett 
begrepp som 
heter ”God 
Vård”, men i 
princip så ska 
den vara 
effektiv i jämlik 
kostnadseffektiv 
med bra 
medicinska 
resultat etc. Det 
ska ske i rätt tid, 
utan 
diskrimineraring 
och sånt så det 
är väl i så fall 
det vägledande 
att vi behöver 
säkra att vi, om 
vi har några 
avvikelser mot 
vad begreppet 
god vård stadgar 
så behöver vi 
upptäcka dom. 
 
- Massa ligger 
löpande på rull 
men ibland, 
upptäcker man 
då att någonting 
inte är så bra, då 
gör du en ofta 
fördjupande 
analys. Då är 
det ju riktade 
saker som du 
tittar på och runt 
om kring så. Så 
det är en 
blandning. 
 
- Vi har en 
massa krav ifrån 
lagar och 
författningar 
och vi har ju en 
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med de olika 
nivåernas behov 
av uppföljning. 
 
-Formellt är det 
Börje som är 
chef som tar 
besluten men vi 
jobbar 
tillsammans i 
frågan då, men 
vi fattar de 
övergripande 
ekonomiska 
besluten, vi tar 
besluten om 
organisationen 
och 
förutsättningar 
för verksamheten 
-Besluten då ska 
förankras med 
ledningsgruppen 
då, och många 
gånger ska de 
förhandlas med 
de fackliga 
organisationerna 
innan man går 
till beslut.  Det är 
väl en relativ 
förankringsproce
ss, både mot 
underställda 
chefer och de 
fackliga 
organisationerna, 
och även i vissa 
fall ner på 
medarbetarnivå 

omfattande 
rapporteringssk
yldighet till lika 
myndigheter där 
det då finns 
författningskrav 
på, så kallade, 
hälso-
dataregister som 
socialstyrelsen 
eller 
folkhälsomyndi
gheten eller så 
som är 
ansvariga för. 
Det finns det då 
lagar som säger 
att vi måste 
rapportera 
massa saker så 
det är 
naturligtvis ett 
viktigt område 
men sen är det 
ju då, ett 
landsting styrs 
av en politisk 
ledning, så de 
kommer och 
säger att det här 
skulle vi vilja 
veta, hur bra är 
vi på det här? 
 

 Grad av 
data-
drivna 
beslut 

- Ambitionen är 
att vi ska fatta 
faktabaserade 
beslut, sen beror 
det lite på hur 
man definierar 
data. Och då 
tänker jag att 
generellt sett 
försöker vi ha ett 
brett underlag i 
beslutsfattningen 
men det kan ju 
också vara att 
höra människors 
åsikter, och det 
är också en typ 
av data också 
tänkte jag.  Men 
generellt sett så 
försöker vi att ha 
ett brett 
dataunderlag för 
beslutsfattning. 
 

-Det är inte vi 
som tar besluten 
utan det är att ge 
cheferna det 
underlag de 
behöver för att 
kunna ta 
besluten. För att 
kunna ta ett 
faktabaserat så 
är det mycket av 
de uppdrag som 
vi får så är det 
att ge ett 
underlag för 
beslut 
 
-I den här 
organisationen 
skulle jag säga 
att det är väldigt 
mycket 
faktabaserat, det 
är en väldigt 
kunskapsdriven 
organisation 
överlag. Om 

- Det har vi i 
många fall men 
det är klart att det 
inte alltid finns 
underlag att ta 
fram 
- Data är ju inte 
säkert att det ger 
en sann eller 
korrekt bild utan 
den ska tolkas. 
 
- Det är ju ett 
underlag, inget 
svar hur vi ska 
välja. Det är 
väldigt sällan 
man kan ta fram 
en så pass 
datadrivet 
underlag och då 
är det väldigt 
okomplicerat i de 
fallen. 
 
- Många beslut 
får tas ändå. Att 

- Ingen aning. 
Det vet jag inte. 
 

- Det är från 
fråga till fråga 
skulle jag säga. 
 
-Det är klart att 
om vi märker att 
saker inte alls 
fungerar så tar 
vi beslut för att 
få det att 
fungera bättre, 
men det finns 
också massor av 
exempel där 
någon 
lagstiftare har 
sagt att såhär 
ska ni tillämpa 
det här, gör det 
nu. Och så gör 
vi det. 
 
 
-I det som faller 
på mig, så är det 
ju väldigt 
mycket som 
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man bara pratar 
om 
sjukvårdsförlopp
en är de väldigt 
faktadrivna, det 
är liksom 
sjukvården i sig. 
Det ska finnas 
bevis på att det 
här är den bästa 
behandlingsmeto
den och man 
ändrar inte för 
att man har 
evidens för att 
det är på ett 
annat sätt.  Så 
det gör att 
väldigt mycket 
tycker jag ändå 
är faktabaserat. 

inte ta ett beslut 
är också att ta ett 
beslut enligt mig. 
 
-Vi tar ju vissa 
beslut om hur vi 
ska forma 
indikatorer eller 
uppföljning och 
det kan vi göra 
väldigt snabbt 
utan då, många 
gånger. Ofta 
utifrån data, men 
också vad som är 
möjligt utifrån 
data. 
-när vi pratar om, 
återinskrivningar, 
att en patient 
varit inskriven i 
vården, alltså 
legat inne, sen 
inom ett visst 
intervall blivit 
inskriven igen. 
Då är det en 
kvalitetsindikator 
att det inte varit 
helt 
välfungerande i 
första läget då. 
Då blir det ett 
antal 
definitionsfrågor 
efter det och dom 
tar vi liksom en 
inriktning på hur 
vi ska göra och 
då går det ju 
snabbare, men i 
vissa fall får vi 
lyfta det till andra 
nivåer och då kan 
det bli längre 
processer. 

handlar om 
informationssäk
erhet, juridik 
och att det 
måste fungera i 
en bra uthållig 
arbetsmiljö och 
att ta hänsyn till 
för mycket 
individuella 
önskemål från 
olika delar i 
organisationen, 
det gör vi inte så 

ofta. 
 

 Total 
besluts-
latens 

- Om man tänker 
att vi jobbar på 
en övergripande 
nivå så är det 
inte mer bråttom 
egentligen. Men 
jag känner ju 
lägre man 
kommer i 
verksamheten 
desto viktigare är 
det att data 
presenteras i 
nära anslutning 
till. där man inte 
har tid eller 
möjlighet att 
vänta i dagar, 
veckor kanske 
någon månad för 
att få data. Utan 

-Om man tänker 
på specifika 
underlag så är 
det att se till att 
ha dem i tid till 
de ska ta beslut.  
Ofta är det 
kopplat till en 
deadline på det i 
det här 
mötesforumet så 
vill vi ta beslut 
om det här, då så 
har man det 
framme till dess 
 

- I och med att vi 
är en stor 
organisation och 
politiskt styrd 
organisation, det 
som är på den 
politiska nivån 
upplever många 
att det är ganska 
långa ledtider. 
-Det är en 
process för hur 
man ska få in ett 
ärende och beslut 
kring det som 
ska/kan gå 
igenom flera 
olika politiska 
nivåer. 
 

- Ja på sätt och 
vis. Det är väl 
det, ofta blir det 
ju att vi redan 
har en känsla av 
någonting är fel 
och sen begär vi 
ut data.  Det är 
väl det då. På så 
sätt då vet vi 
redan att man 
har problem 
med de här 
sakerna och då 
begär vi data 
och så tar det 
lite tid och sen 
så kan vi kanske 
skriva en rutin 
då eller 
någonting, så att 

- Jag är mer 
överordnat 
ansvarig, men i 
princip så är det 
jag som 
bestämmer hur 
vi använder våra 
vårdinformation
ssystem, våra 
regler för hur vi 
tillämpar dom 
och hur vi 
konfigurerar 
och ställer om 
dom. Så jag har 
ett stort 
övergripande 
maktmandat att 
bestämma hur vi 
faktiskt 
använder våra 
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där behöver man 
ofta ha data rätt 
snabbt. 
 
- När det gäller 
sådana här saker 
som patienter 
och 
medarbetarenkät
er, så kan jag 
tycka att det är 
rätt lång 
eftersläpning på 
det. Vi kanske 
har haft en 
patientenkät som 
vi haft nu i 
september och 
det kommer då 
presentation om 
materialet i 
januari och det är 
ganska lång tid 
efteråt på ett sätt. 
om man vill göra 
konkreta 
åtgärder utifrån 
vad patienterna 
svarade och då 
kanske på 
lokalnivå, men 
det beror lite på 
hur man vill 
använda data, 
om man vill 
använda den för 
att göra en 
konkret åtgärd 
eller om man 
använder data 
och tittar mer ” 
går landstinget åt 
rätt håll?”, När 
det gäller att 
utveckla 
patientnöjdhed 
och delaktighet 
som det ofta 
handlar om och 
då är det inte alls 
bråttom att få 
data. 
- Jag tänker så, 
det beror. När 
det gäller de här 
lite större 
perspektiven så 
är det ofta inte så 
bråttom med 
besluten men det 
viktiga är att 
man inte fattar 
beslut innan man 
har fått data då. 
Och då kan det 
vara så att man 
är beredd att gå 

- Ja men det är 
väl egentligen, 
jag tänker 
ekonomidata, det 
finns det även en 
lagstiftning. 
Däremot när vi 
pratar 
kvalitetsdata där 
skulle jag vilja ha 
snabbare och mer 
heltäckande på 
något sätt. 
- Det definieras 
inte på samma 
sätt i alla 
verksamheter så 
det gör att det 
blir lite olika 
former av 
kvalitetsindikator
er, så det går inte 
riktigt att synka. 
 
- Det är delvis 
det vi har 
datalagret till för, 
att där ska det 
finnas 
gemensamma 
benämningar och 
så tar det, också 
att det tar en tid 
innan det 
kommer in där då 
också påverkar 
det. 
- Då behöver 
man ha så 
mycket 
information som 
möjligt då 
egentligen, eller 
så nödvändig 
information som 
möjligt. 
-Om man tittar på 
den övergripande 
styrningen då så 
är det ju, där 
finns en process 
och styrning där 
man fattar beslut 
och där kan det 
ju vara enklast att 
mäta om vi 
faktiskt har 
levererat vårat 
beslutsunderlag 
så att styrelsen 
tex kan ta beslut 
när det är tänkt. 
- Ja, vi sitter ju 
inte i den dagliga 
så, att vi behöver 
placera 
kapaciteten eller 

det är klart då, 
på så sätt är vi ju 
lite sent ute men 
det är ju bättre 
än ingenting då. 
 
- Vi skulle 
behöva få ut 
data mycket 
snabbare. Alla 
som har behov 
av för som sagt 
beslut. 
- Ofta blir det ju 
att vi redan har 
en känsla av att 
någonting är fel 
och sen begär vi 
ut data. På så 
sätt vet vi redan 
att man har 
problem med de 
här sakerna och 
då begär vi data 
och så tar det 
lite tid och sen 
så kan vi kanske 
skriva en rutin 
då eller 
någonting, så att 
det är klart då, 
på så sätt är vi ju 
lite sent ute men 
det är ju bättre 
än ingenting då 
men ja. 
 

vårdinformation
ssystem och vad 
man kan göra 
med dem. 
 
- Nej, generellt 
sett så anser jag 
att vi har en för 
långsam 
process.  Dåliga 
arbetssätt. 
 
- Det första är 
att få veta vilka 
frågeställningar 
som ska 
besvaras, har du 
inte det klart för 
dig vet du inte 
vilka data du 
ska använda 
 
 
-Man behöver 
väl ofta göra 
någon typ av 
helhetsanalys, 
vad har vi av det 
här och om vi 
inte har det, vart 
kan vi få det 
någonstans 
ifrån? Är det 
byggt eller 
behöver vi 
bygga? Så 
tillräcklig lång 
planeringshoriso
nt är väl det 
viktigast. 
 
-Jag är med i 
allt från att ta 
sekundoperativa 
beslut till 
strategiska 
långtidsplaner, 
så jag täcker 
nog hela 
spektret. 
 
-Vården är 
pressad så det är 
många olika 
sammanhang 
där man inte har 
tid att sätta sig 
och grotta sig 
ner tillräckligt 
mycket. 
 
- Det är väldigt 
många gånger 
man har olika 
deadlines att 
förhålla sig till, 
alltifrån att det 
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till beslut, men 
man bara sitter 
och inväntar data 
och för att 
konfirmera sitt 
beslut 
egentligen. och 
då kan det 
kanske bli att 
man tänker” nej 
vi bestämmer det 
här nu” och då 
har man inte hela 
beslutsunderlage
t. 
- Grunden är att 
data finns 
tillgänglig 
relativt snabbt, 
Det är viktigt att 
man också 
analyserar data, 
inte bara att den 
finns tillgänglig 
utan att det finns 
tid och 
kompetens att 
göra en korrekt 
analys. 
Dataanalys kan 
ju vara en konst i 
sig egentligen, 
sätter man två 
personer och 
tittar på ett 
material så kan 
man komma 
fram till helt 
olika slutsatser. 
Då behöver man 
ytterligare någon 
och då tar sådana 
här saker lite tid. 
Därför är det 
viktigt att data 
kommer snabbt 
fram så man kan 
börja med 
analysarbetet 
där. 

så då utan mer 
den långsiktiga 
styrningen. Jag 
sitter på något 
sätt på en 
övergripande. Så 
att jag tänker att 
vi inte är, det är 
ju tidskritiskt att 
vi levererar till de 
beslutspunkter vi 
ska ta men det 
kan ofta va en 
längre process på 
ngt sätt. Ute i 
vården när man 
nära ute i vården 
när man närmar 
sig hälso-
sjukvårdsledning
en där kan det då 
bi ännu mer 
kritiskt, mer 
frekvent med att 
behöva ta snabba 
beslut då tänker 
jag.  
-Vi jobbar med 
att försöka 
tillgängliggöra 
data iofs, det tar 
väl rätt mycket 
tid. Både att få in 
det då man lägger 
ju ganska mycket 
tid, det har flera 
undersökningar 
visat, på att 
registrera i 
vården, det är 
något som man 
absolut måste 
göra men ja, sen 
behöver vi då 
tillgängliga göra 
det då på ett bra 
sätt och det tar ju 
en del tid också. 
 

är politiken som 
vill ha ett 
underlag till ett 
visst datum till 
att det är 
myndighetskrav 
och annat och 
sånt där. 
 

Tabell 2. Insamlade data strukturerad efter analysmodellen 
 
3.1 Summering av respondenternas intervjuer utifrån analysmodellen 
3.1.1 Patient- och sjukvårdsdata 
De lagrar data i olika källor, både interna och externa. Internt så är det framförallt via datalager, som 
läser upp data från flera källsystem exempelvis ekonomi och HR-system. Det finns vissa integrationer 
där de kan använda data som finns i ett system via ett annat system, men sammantaget så extraheras 
data till datalagret. Externa källor är exempelvis SKL (Sveriges kommuner och landsting), vården i 
siffror och väntetider i vården. Datalagret uppdateras löpande men de flesta databaser uppdateras 
dagligen. 
 
Formatet på de data som analyseras är textdata och numeriska värden. 
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Det finns en strävan att all data ska vara kvalitetssäkrad och datakvalité är alltid något som behöver 
ses över. Om all data hade varit perfekt hade de kunnat agera snabbare utan att behöva fundera på dess 
kvalité. Genom att aktivt använda data så sker även en kvalitetssäkring, det finns även en 
klassifikationsenhet som tittar på hur data registreras. 
 
Biträdande chef för område öppenvård och objektägaren för patientjournal är de som kommer i 
kontakt med preskriptiv analys, genom att exempelvis titta på hur mycket olämpliga läkemedel skrivs 
ut?  Och vilka kostnader betingar det och vilka doser/mängd som skrivs ut. Även hur ser 
förskrivningsprofiler ut, vilka mängder skrivs ut, vilka typer av läkemedel skrivs ut? Men 
objektägaren för patientjournal anser att det utförs för lite av den preskriptiva analysen och att de 
borde göra mer. 

 
3.1.2 Information erhålls via olika dataanalyser och analysverktyg 
När det gäller de olika analysmodellerna, är det mest deskriptiv analys som utförs, de övriga två, 
prediktiv och preskriptiv är inte lika vanliga att använda. Den deskriptiva innebär 
produktionsuppföljning och verksamhetsuppföljning, ofta i tabeller och grafer. Ledningsstrategen 
nämner tex att titta på frågor som Hur många besök har vi och hur många har vi gjort? Vad innebär det 
för den eventuella kön som finns tid?  
 
Prediktiv används för att förutse vårdbehov och hur mycket resurser som behöver avsättas samt hur 
utvecklingstrender ser ut. 
 
Preskriptiv används av biträdande chef för område öppenvård och objektägare för patientjournal och 
det är främst kopplat till läkemedelsutskrivningar, förskriver de exempelvis för mycket eller för lite 
läkemedel? 
 
De verktyg som använda för att analysera är Microsoft Power BI, Medrave, Reporting services, 
Provider, Excel och Qlikview. 
 

3.1.3 Kunskap om prestationer, nyckeltal och patienter 
Processen för att få fram kunskap gällande prestationer uppfattas olika. Att få fram information 
gällande besök och åtgärder är något som de har bra koll på men, biträdande chef för område 
öppenvård tillägger, att när det gäller att vikta prestationer och titta på en helhet är det mer 
problematiskt. Analyschefen menar att det är även svårt att få fram medicinska effekter på patienter 
eftersom det kan dröja väldigt lång tid att utvärdera om åtgärder var effektiv eller inte. 
 
Något som gav olika svar var processen för att få fram kunskap gällande nyckeltal, finns det 
utveckling och förbättringspotential. Verksamhetsutvecklaren är inte delaktig i data gällande nyckeltal 
eller prestationer. Biträdande chef ansåg att de behöver definiera nyckeltalen bättre. 
 
Processen för att få fram kunskap om patienter anses, enligt objektägaren för patientjournal, vara 
spretigt. Det fungerar inte jättebra och det anses även vara tidskrävande enligt analyschefen, 
verksamhetsutvecklaren och ledningsstrategen. Verksamhetsutvecklaren berättar om ett problem som 
gäller patientavgifter samt att politiker och ledningen har förtur att få fram data och det är där 
datalagret Cosmic insight kommer in, som gör att data kan hämtas direkt i systemet. 

 
3.1.4 Rättidiga beslut 
När det gäller, Grad av datadrivna beslut, svarade fyra av de fem respondenterna. Biträdande chef för 
område öppenvård menar på att det är viktigt med att ha ett brett dataunderlag för beslutsfattning. 
Analyschefen anser att data inte alltid ger en sann eller korrekt bild utan att den behöver tolkas, 
samtidigt som att det är ett underlag och inget svar på hur de ska välja. I många fall har de datadrivna 
beslut men det är inte alltid som det finns underlag att ta fram. Objektägare för patientjournal menar 
att det är olika från fråga till fråga. Ledningsstrategen är inte med och fattar beslut men anser att 
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organisationen väldigt mycket faktabaserat och en väldigt kunskapsdriven organisation överlag.  Det 
ska finnas bevis på vilka behandlingsmetoder som är bäst. 
 
Välformulerat syfte bakom varje sak som ska analyseras finns ibland. Analyschefen, objektägaren för 
patientjournal och biträdande chef för område öppenvård menar att analyser sker löpande 
För verksamhetsutvecklarens del, som är mer i kontakt med vården och klinikerna, handlar det ofta om 
att de inte får ut data som medför att de hör av sig till verksamhetsutvecklaren som därefter pratar med 
dem och tillsammans försökas hjälpas åt. Objektägaren för patientjournal säger att socialstyrelsen har 
definierat ett begrepp som heter ”God Vård” som ska vara effektiv i jämlik kostnadseffektiv med bra 
medicinska resultat etc. 
 
Biträdande chef för område öppenvård anser att när det gäller de här lite större perspektiven så är det 
ofta inte så bråttom med besluten. objektägaren för patientjournal och ledningsstrategen menar båda 
att de har deadlines att förhålla sig till, samtidigt menar objektägaren för patientjournal generellt att 
dåligt arbetssätt medför att de data som har analyserats inte kommer fram i tid för att kunna fatta 
rättidiga beslut. Verksamhetsutvecklaren säger också ”Vi skulle behöva få ut data mycket snabbare. 
Alla som har behov av för som sagt beslut.” 
 

3.2 För- och nackdelar med dataanalys 
 
Tabell 3. Empiriska insamlade data gällande för- och nackdelar med dataanalys. 

 Biträdande chef 
för område 
öppenvård 

Lednings-strateg Analyschef Verksamhetsutvecklare Objektägare 
Patientjournal 

Fördelar Ja det finns ett 
antal fördelar, men 
det ena är ju att 
följa upp sin 
verksamhet. Blev 
det som vi hade 
tänkt? Vad fick vi 
ut av resurserna, 
det ger också grund 
för att jobba med 
förbättringsarbeten. 
-Har du ingen 
dataanalys är det 
lite svårt att veta 
faktiskt vad det är 
man ska göra. Så 
att det är viktigt. 

 
 

-Ja att alternativet 
om man inte har 
analyserat data, 
som 
beslutsunderlag 
då så har man inte 
så mycket annat 
än en känsla eller 
en åsikt eller 
något sånt å gå på. 
Ska det vara 
faktabaserat så är 
det svårt annars 
svårt att få fram 
fakta. 
-Det är ju ett sätt 
att få fram fakta. 
-En 
grundförutsättning 
för att kunna ta 
faktabaserade 
beslut, i många 
fall. 

 

-Att man kan 
göra 
informerade 
beslut Det är 
väl ganska ofta 
det finns en 
hypotes liksom 
som man ska 
bedöma och det 
kan man göra 
mer säkert 
utifrån data. 

- Alltså dels så kan du ju 
kvalitetssäkra din 
verksamhet. Gör vi det vi 
ska och gör vi rätt? 
 

-Jag skulle 
säga att, du kan 
inte styra ett 
företag utan att 
titta på vad du 
håller på med. 
Det är ju 
genom att 
använda, din 
terminologi, 
deskriptiva 
data och se 
dess utveckling 
som du kan 
avgöra om du 
går åt det hållet 
som du skulle 
vilja, eller 
predikterat att 
du vill. Sätta 
upp en målbild 
som baserar sig 
på hur saker 
och ting borde 
vara och då 
gäller det 
gäller ju att om 
den deskriptiva 
analysen 
styrker den 
hypotesen eller 
om saker inte 
går åt rätt håll 
så behöver du i 
så fall vidta 
åtgärder. 
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Nackdelar Det är tidskrävande 
och det är inte 
alltid att vi 
upplever att data är 
kvalitetssäkrad och 
får man. Man kan 
ju dra fel slutsatser 
om underlaget inte 
är helt korrekt. Då 
skulle nackdelen 
kunna vara att man 
fattar fel beslut då, 
men om man inte 
har någon 
dataanalys är ju 
frågan: Vad fattar 
man beslut på då 
egentligen? 

Det är väl i de fall 
när det kan ta lång 
tid att få fram 
fakta, i dom fallen 
kan man ju tycka 
att det kan vara 
problematiskt, sen 
vet jag inte om det 
innebär att det är 
bättre att ta beslut 
på någon känsla 
för det, i och för 
sig.  
-Det är klart att 
det tar mycket tid 
att leta och det är 
någonting man 
hör ifrån cheferna 
också i samband 
med att göra 
rapporteringar och 
så. Det är 
tidsödande, så det 
är klart ja 

Ja alltså dels så 
ser man väl att 
det är väldigt 
olika hur man 
tar till sig 
information. 
Samtidigt som 
man får arbeta 
med hur man 
presenterar 
formen av 
information 
mycket tyvärr. 
Det är ju inte 
alltid heller det 
får. det är väl 
inte alltid vi har 
tillgång till de 
uppgifter vi vill 
ha heller riktigt 
om man säger, 
utan vi får mäta 
liksom något 
som indikera 
närliggande 

-Ja men det gör det så till 
vida att du bara kan ta de 
här statiska, fasta 
värdena. alltså det. saker 
kan ju ha förklararingar 
om man läser lite mer. I 
vården är det ju ändå 
patienter, det är ju mjuka 
värden. Så det är klart att 
det kan bli lite för fast. 
Men det ligger ju ändå 
nån sanning i den data. 
Men det är klart att det, 
ja. man kanske inte bara 
kan gå på den typen utav 
data utan man måste 
kanske ändå ha med 
människan, ja. just för att 
det är vård. Det hade 
varit enklare om det hade 
varit ekonomi bara. 

Bara eftersom 
det är 
resurskrävande 
och ju man kan 
automatisera 
och skapa 
smarta 
lösningar desto 
bättre är det. 

 

 
För att summera ihop Tabell 3 ovan, anses fördelarna med dataanalys vara att kunna fatta 
faktabaserade beslut, kunna följa upp sin verksamhet, det ger även en grund till att jobba med 
förbättringsarbeten och lära känna sin verksamhet. En annan fördel anses vara möjligheten till att 
kunna kvalitetssäkra sin verksamhet; utförs arbetet och görs det på rätt sätt? 
 
Nackdelarna med dataanalys är att det anses vara tidskrävande och det kan vara problematiskt i de fall 
då det tar lång tid att få fram fakta. I de fall där besluten kan dröja är framför allt i medicinsk 
kvalitetsuppföljning. Att följa upp hur en medicin fungerar jämfört med en annan kan ta flera år innan 
effekterna och genomslagen eller någon annan typ av behandlingsform förändras. Förändringar när det 
gäller behandling av patienter och veta vilken effekt det är svårt att mäta fått eftersom många olika 
aspekter spelar in. Till skillnad från ekonomiska förloppet, om en produkt köps in istället för en annan 
produkt, syns utfallet i princip syns på en gång. 
 
Det är inte alltid tillgång av uppgifter finns och ibland anses data inte vara kvalitetssäkrad. Om 
underlaget inte är korrekt medför det att fel beslut fattas. Ibland finns det även skillnader på hur 
informationen tolkas.  
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4 Analys och jämförelse mot befintlig litteratur 
En analys av de empiriska data som samlats in från intervjuerna. Analysen presenteras utefter samma 
struktur som analysmodellen (Figur 2), med undantag för fördelar och nackdelar med dataanalys 
samt verktyg för analys som har lagts till vid punkterna 4.2.4, 4.2.5 och 4.2.6.  
 
4.1 Patient- och sjukvårdsdata 
4.1.1 Datakällor 
Landstinget i Värmland (LiV) har många olika databaser där olika typer av data lagras, både interna 
och externa. Interna databaser är exempelvis deras centrala datalager, där bland annat varje kontakt 
och data från journalsystemet registreras. Objektägaren för patientjournal, analyschefen och 
ledningsstrategen förklarar att data finns i flera olika källsystem till exempel ekonomisystem, hr-
system och patientjournalsystem, som senare extraheras till datalagret. LiV uppdaterar dagligen deras 
databaser och uppdateringen av datalagret sker löpande, det medför att de data som laddas upp är så 
aktuella som de kan bli. Biträdande chef för område öppenvård ger exempel på de externa källorna: 
Vården i siffor, väntetider i vården och SKL (Sveriges kommuner och landsting), dit skickas vissa 
data, ofta månadsvis men ibland årligen. Att data lagras i externa källor som är offentliga och interna 
källor är något som beskrivs av Raghupathi och Raghupathi (2013), som menar att data utvinns från 
både interna och externa datakällor tex offentligt tillgängliga dataset och data från myndigheter. 
   
Data från en mängd olika system extraheras till landstingets datalager. Det är även möjligt att, genom 
integrationer, använda sig av ett system för att komma åt data i ett annat system. Analyschefen 
förklarar att mycket tid läggs på att registrera data i databaser och att det är tidskrävande att 
tillgängliggöra data. Data tillgängliggörs genom att de matas in i ett gemensamt datalager och därefter 
extraheras ut i rapporter, vilket överensstämmer med Olzak och Ziemba (2006) som beskriver att ett 
datalager används för att lagra detaljerade sammanfattningsdata exempelvis produktionsvolymen 
under en viss period. Analyschefen förklarar att datalagret delvis är till för att ha gemensamma 
benämningar på data, men det tar tid innan data kommer in i datalagret. Objektägaren för 
patientjournal förklarar att det i huvudsak är via datalagret som det hämtas ut data och det är av stor 
betydelse att data hamnar på rätt plats och att det ska vara rätt antal saker som registreras för att inte få 
dubbletter eller förlorade data. Att ha rätt benämningar och rätt saker på rätt plats överensstämmer 
med Raghupathi och Raghupathi (2013) som förklarar att de data som kommer från olika källor, är av 
varierande kvalitet, har olika koder och namn som måste förenas. Beroende på vilket format dessa data 
har, behöver de organiseras, struktureras eller standardiseras på ett sätt som gör dem redo för analys.  
 
Biträdande chefen för område öppenvård anser att det finns en problematik i att åskådliggöra 
uppföljningsdata och förklarar att denna problematik bl.a. beror på ur vilket system de ska hämta data 
ifrån och vilka typer av data det är. Enligt Wills (2014) riskerar sjukvården att få en stor mängd data 
som inte är användbar. Problemet är att mängden data ökar i en mycket hög takt och att sjukvården, 
när det gäller analys och datahantering, inte utnyttjar den nivå som är nödvändig för att kunna använda 
de data som behövs. Den biträdande chefen för område öppenvård förklarar vidare att mycket tid 
ägnas åt att ta fram data, vilket medför att tiden för analys blir kortare. Detta problem identifieras av 
Aggarwal och Reddy (2015) som menar att det finns en stor mångfald i tekniker som behövs för att 
analysera olika dataformer. Denna blandade form av data skapar olika dataintegrationer och medför 
utmaningar i dataanalysen. Aggarwal och Reddy (2015) hävdar även att det finns många utmaningar 
när det gäller bearbetning och analys av data på grund av den heterogenitet som finns i 
datainsamlingen. 
 

4.1.2 Format 
Det framgår av respondenter att de data som analyseras har olika format. De vanligaste formaten på 
data som analyseras är text och numeriska värden.  Ledningsstrategen beskriver att det arbetas med 
uppföljning gällande hur lång tid det tar att arbeta med ljudfiler, exempelvis medeltiden för att skriva 
ned diktat från läkarna. Enligt Rosengren (2012) och Howson (2013) definieras de numeriska värdena 
som strukturerade data och textdata som semi-strukturerade. Genom att arbeta med ljudfiler används 



 36

även ostrukturerade data vilket stämmer överens med Ward et al. (2014) som menar att all data skapas 
inte lika och att data kan användas som en rik källa för analyser.  
 
 

4.1.3 Datakvalité 
Verksamhetsutvecklaren är den som arbetar med att förbättra datakvalitén i datalagret och får till 
exempel data skickat till sig, för att andra medarbetare har gjort fel. Verksamhetsutvecklaren ser 
därefter över vilka fel som har gjorts, korrigerar och berättar för medarbetarna hur de bör arbeta eller 
fylla i uppgifter framöver, för att säkerställa en god datakvalité. 
 
Objektägaren för patientjournal anser att det inte finns något väl fungerande uppföljt system för 
kvalitetssäkring och att det ibland saknas verktyg för att enkelt utföra kvalitetskontroller. Howson 
(2013) menar att datakvalitén ofta uppfattas vara ett problem och hantering av data utgör en utmaning 
för många verksamheter. Objektägaren för patientjournal förklarar att det även är för lätt att göra fel 
och ibland upptäcks dessa fel sent. Ett exempel på när fel upptäcktes sent, är när LiV hade ca 100 000 
kontakter i journalsystemet som inte var markerade på rätt sätt vilket medförde att under vissa 
omständigheter syntes de inte men under vissa omständigheter kunde kontakterna hittas. Om allvarliga 
fel upptäcks för sent, tex att sjukdomar under vissa omständigheter inte visas i tid, ökas förståelsen 
ytterligare till varför dålig informationskvalité är det näst största hotet mot mänskligheten efter global 
uppvärmning, som Larry English anser (Howson, 2013:160–161). 
 
Exemplet som Objektägaren för patientjournal tar upp, är något som visar att informationskvalité har 
en stor betydelse för organisationer eftersom data på ungefär 380 000 ställen behövde korrigeras. 
Problemet i exemplet ovan med 100 000 felmarkerade kontakter är inget som skulle kunna motverkats 
genom ”ETL-processen” som Sharda et al. (2014) beskriver eller ett datalager, utan det är något som 
beror på tekniskt fel eller den mänskliga faktorn. Problem som orsakas av tekniska fel eller den 
mänskliga faktorn, är i enlighet med exemplet gällande ”Emergency Medical Associates” (EMA) som 
Howson (2013) beskriver. Där uppstod felaktiga data i EMA:s källsystem, vilket medförde att ett 
tidskrävande arbete tillägnades åt att validera data pga. att två sjukhus lämnade in uppgifter i 
källsystemen på olika sätt. Analyschefen förklarar att finns problem med kvalitetsdata pga att dessa 
inte definieras på samma sätt i alla verksamheter. Olika definitioner på data orsakar att det blir olika 
former av kvalitetsindikatorer, som medför att det är svårt att synkronisera. Att data inte definieras på 
samma sätt medför enligt Ward et al. (2014) att informationen fångas upp på olika sätt och att det blir 
överflöd av data i systemen eftersom samma data ligger lagrad i databasen med två olika definitioner. 
  
Biträdande chefen för område öppenvård menar att det finns en strävan att all data ska vara 
kvalitetssäkrad. Kvalitetssäkring sker genom aktivt användande av data eftersom mycket av felen 
upptäcks då. Det upptäcks ibland mindre fel som egentligen inte har någon betydelse men det skapar 
en misstro till de system som finns. Enligt Howson (2013:161) är en tilltro till data viktigt. Finns det 
ingen tro eller tillit finns till de som data används, kommer det ta lång tid att få tillbaka tilliten till data. 
Analyschefen och objektägaren för patientjournal anser att datakvalitén förbättrar beslutsunderlagen. 
Hade data alltid varit perfekta skulle de som är involverade i analys och beslutsfattande kunna agera 
snabbare utan att behöva fundera på felkällor. Att kvalitetssäkring sker genom användning av data och 
att fel uppmärksammas då, är något som verksamhetsutvecklaren också ger exempel på:  
 
 ”Vi har suttit med Cosmic insight, så gjorde vi en sökning och fick upp 700 patienter och då sa chefen, ”nej det 
kan inte stämma, jag tror att vi har runt 3000 patienter” och då insåg jag att vi hade filtrerat på fel sätt och fick 
lägga till lite annat” 
 
4.2 Information erhålls via olika dataanalyser 
4.2.1 Deskriptiv analys 
Det framgår att den vanligaste dataanalysmodellen som används av respondenterna är deskriptiv 
analys, i form av verksamhets- och produktionsuppföljning samt en mängd olika sammanställningar 
av hur vården presterar. Biträdande chefen för område öppenvård ger exempel på analyser där de 
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jämför personalens genomförda insatser gentemot antalet patientbesök för att se vilken belastning 
personalen har. Ledningsstrategen instämmer med den biträdande chefen för område öppenvård och 
förklarar att han och medarbetarna vill visualisera hur många besök som har genomförts i förhållande 
till produktionsplanen. De planerar att göra någon form av ”dashboards-lösning” för att enkelt kunna 
se olika parametrar. Sharda et al. (2014) anser att visualisering av data och jämförelser av olika 
parametrar har en stor betydelse för att få insikter i verksamheten. 
Hur deskriptiv analys används, både av ledningsstrategen och den biträdande chefen för område 
öppenvård, stämmer överens med både Khalifa och Zabani (2016) samt Sharda et al. (2014), som 
förklarar att deskriptiva analyser används för att studera konsekvenser för arbetssätt och kliniska 
resultat. Det bidrar även till att hitta en lösning till eventuella problem.  
 
En förklaring till varför deskriptiv analys är vanligast bland respondenterna, beror möjligtvis på det 
som förklaras av Khalifa och Zabani (2016), att deskriptiv analys anses vara den enklaste modellen. 
Men det är också även av stor betydelse vilken typ av data som ska analyseras. 
 
Verksamhetsutvecklarens roll, skiljer sig från de andra respondenterna eftersom 
verksamhetsutvecklaren inte är med och utför själva analyserna. Verksamhetsutvecklaren ser istället 
till att data är korrekt, för att sedan lämna vidare till olika verksamheter. 
 

4.2.2 Prediktiv analys  
Både objektägaren för patientjournal och ledningsstrategen anser att de gör för lite av prediktiv analys. 
Analyschefen förklarar att det är något som de jobbar med emellanåt när det gäller produktion och 
kapacitetsplanering. Analyschefen tillägger även att, om en patient har varit inskriven i vården och sen 
inom ett intervall blir inskriven igen, är det en kvalitetsindikator att behandlingen inte har varit väl 
fungerande vid första besöket. Det framgår inte om denna kvalitetsindikator används för att utföra 
prediktiva analys för att, som Raghupathi och Raghupathi (2013) samt Sharda et al. (2014) beskriver, 
minska risken för framtida felbehandlingar genom att använda statistik och historiska data. Eftersom 
alla individer är olika och kräver olika behandlingar innebär det att denna kvalitetsindikator är 
användbar för framtida behandlingar. Enligt McKinsey & Company (2016:16) minskas risken för 
felbehandling genom att använda kliniska beslutsstöd, vilket medför att antalet återbesök och den 
genomsnittliga tiden då patienter är inlagda minskas. 
 
Den biträdande chefen för område öppenvård beskriver att de försöker, likt analyschefen, att förutse 
utvecklingstrender, vårdbehov och hur mycket resurser som behövs. Ledningsstrategen förklarar att de 
använder mycket historik men saknar modeller för att kunna göra prognoser och prediktiv analys.  
 

4.2.3 Preskriptiv analys 
Preskriptiv analys används endast av biträdande chefen för område öppenvård och objektägaren för 
patientjournal. Analyserna gäller främst läkemedelsuppföljning, tex hur förskrivningar av läkemedel 
ser ut. Objektägaren för patientjournal förklarar även att det är kopplat mot arbetssätt, utförs det 
arbetssätt som är planerat? Om exempelvis en person ska röntgas, utförs det då en röntgen eller utförs 
någon annan behandling istället? Detta arbetssätt stämmer överens med vad Raghupathi och 
Raghupathi (2013) beskriver, att preskriptiv analys används för att bestämma hur och vilken dosering 
av läkemedel som är mest effektiv, men även vilka behandlingsalternativ som anses vara bäst. 
Preskriptiv analys stödjer bevisbaserad medicin. 
 
Både biträdande chefen för område öppenvård och objektägaren för patientjournal är med och fattar 
beslut och det var även endast de som gav svar på hur presktiptiv analys används. Att just de två 
svarade överensstämmer med Bolander (2016) beskrivning av att preskriptiv analys är mest intressant 
för beslutfattare.  
 

4.2.4 Verktyg för analys 
Det framgår från respondenterna att flera olika verktyg används för att göra olika typer av analyser, 
exempelvis Pro diver, Dive port, Reporting services, Excel, SAS, Qlikview, Medrave samt Microsoft 
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Power BI som sist nämnd även är den som samtliga respondenter anger i sitt svar. Gällande de verktyg 
som Raghupathi och Raghupathi (2013) och Howson (2013) nämner, är det endast SAS och Qlikview 
som beskrivs i både teori och intervjusvar. Detta beror troligtvis på att olika verktyg används för olika 
typer av analyser som Raghupathi och Raghupathi (2013) förklarar. Möjligtvis beror det även på tex 
att vissa verktyg är svårare att administrera, har olika funktionalitet, inte har problem den skalbarhet 
som önskas eller att det är prisskillnader verktygen emellan. Verksamhetsutvecklaren använder inte 
Microsoft Power BI för analyser utan använder det för att utföra olika typer av filtreringar och tittar 
bland annat på vad de har konfigurerat i systemet och vilka inställningar de olika enheterna har. Att 
kunna använda olika filtreringar och se över konfigurationer själv är en indikator på att Microsoft 
Power BI är lätt att administrera. 
 
4.2.5 Fördelar med dataanalys 
Att använda sig av dataanalyser är anses, av respondenterna, vara viktigt och medför olika fördelar. 
  
Verksamhetsutvecklaren, objektägaren för patientjournal och biträdande chefen för område öppenvård 
anser att dataanalyser skapar möjligheter till att kvalitetssäkra verksamheten, följa upp och se hur 
verksamheten utvecklas, för att bedöma om verksamheten presterar enligt den uppsatta målbilden. 
Deras uppfattningar överensstämmer med Bara och Knezevic (2013) som anser att, genom användning 
av dataanalyser och beslutsstödsystem, erhålls en ökad förståelse av verksamhetsinformation som 
bidrar till att fatta bättre beslut och effektivt uppnå sina verksamhetsmål. Objektägaren för 
patientjournal förklarar att, genom att ha en målbild som baserar sig på hur verksamheten borde 
prestera, bekräftar den deskriptiva analysen om prestationerna överensstämmer med målet eller om 
åtgärder behöver vidtas för att förbättra verksamheten. Övervakning av prestationer överensstämmer 
med Bara och Knezevic (2013), som menar det används olika program för att skapa en 
prestandamatris och riktmärken som ger information om de framsteg som görs gentemot affärsmålen. 
Ledningsstrategen anser att, om det inte finns någon dataanalys som underlag, finns det endast en 
känsla att gå på när beslut ska fattas. Den biträdande chefen för område öppenvård instämmer 
ledningsstrategen, att det är svårt att veta hur han ska agera och vad som ska utföras om ingen 
dataanalys har genomförts. Att veta vad som ska utföras är också enligt de riktmärken om eventuella 
framsteg som beskrivs av Bara och Knezevic (2013). Att dataanalys är viktigt för att ge möjlighet till 
bra beslut överensstämmer med Eckerson (2003) som förklarar att organisationer som fattar beslut 
med hjälp av data istället för intuition uppnår högre framgång. 
 

4.2.6 Nackdelar med dataanalys 
Gällande nackdelar med dataanalys anser den biträdande chefen för område öppenvård, objektägaren 
för patientjournal och ledningsstrategen att det är resurskrävande och tidskrävande att leta och ta fram 
data men anser samtidigt att dataanalys är viktigt för att fatta bra beslut. Att det är problematiskt att 
leta och hämta data identifieras av Ward et al. (2014) som förklarar att de flesta kliniska 
informationssystemen inte skapades med analyser i åtanke vilket medför att det kan uppstå problem 
vid ”hämtning av data”. Analyschefen instämmer problemen med att hämta data och anser att det inte 
alltid finns tillgång till de uppgifter som önskas. 
 
Den biträdande chefen för område öppenvård beskriver att data är inte alltid upplevs vara 
kvalitetssäkrad, vilket kan medföra att fel slutsatser dras om inte beslutsunderlaget är korrekt. 
Analyschefen förklarar att det finns problem med hur medarbetarna tar till sig information och att det 
samtidigt ägnas mycket tid till att arbeta med hur informationen presenteras. För att få rätt data och 
information, behövs det enligt Cortada et al. (2012), att data standardiseras och att konsekventa 
definitioner används i hela organisationen. 
 

4.3 Kunskap om prestationer, nyckeltal och patienter 
4.3.1 Kunskap om prestationer 
Analyschefen förklarar att de bedömer prestationer och måluppfyllelse utifrån nyckeltal och patienter, 
om dessa indikerar någonting. Detta stämmer överens med Health Information and Quality 
Authority (2013) som menar att nyckeltal är verktyg som ofta används för att stödja 
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prestationsövervakning vilket kan bidra till prestationsförbättring. Dessa resultatindikatorer kan även 
bidra att generera insikter och effektivare vårdprocesser. Även Badawy et al. (2016) anser att noggrant 
utvalda resultatindikatorer identifierar vilka åtgärder som ska göras för att förbättra prestationer. 
Analyschefen förklarar att det dock finns en viss eftersläpning när medicinska åtgärders effektivitet 
mäts och det kan dröja innan de vet om åtgärderna var effektiva eller inte.  
 
Att följa upp och få kunskap gällande prestationer inom landstinget är något som uppfattas fungera bra 
enligt biträdande chefen för område öppenvård och objektägaren för patientjournal. Det innebär 
exempelvis att kunna se hur landstinget ligger till prestationsmässigt när gäller antal besök och 
åtgärder som gjorts, men de båda är ändå inte helt nöjda. Objektägaren för patientjournal anser att när 
det gäller besök och åtgärder, har de bra koll, men att det är svårt att se om prestationerna leder till en 
varaktig förbättring eller i hur hög grad en förbättring har skett. Ibland görs ändringar, men i efterhand 
är det inte uppenbart att saker förbättrats. Biträdande chefen för område öppenvård förklarar att han 
saknar ett väl fungerande system för att kunna jämföra prestationer och titta på data utifrån ett 
helhetsperspektiv. Att jämföra olika prestationer mot varandra är något som han anser intressant 
eftersom medarbetarna utför olika former av patientkontakter. Det är viktigt att ta hänsyn till alla 
former av prestationer och jämföra dem, anser den biträdande chefen för område öppenvård. Ett sätt 
som identifieras av Sharda et al. (2014) och ses som en möjliggörare för analyser, är ”Business 
Process Management”. Där olika ”dashboards” används för att övervaka och analysera bl.a. 
prestationer, för att sedan agera och justera det som behöver göras annorlunda. Enligt Badawy et al. 
(2016) är det viktigt att utföra mätning av prestationer eftersom det indikerar hur bra de ligger till 
gentemot de mål som finns. Ledningsstrategen förklarar att mätning gällande prestationer sker på 
organisationsnivå, tex hur Värmland ligger till gentemot övriga landet när det gäller medicinsk 
kvalitet.  
 

4.3.2 Kunskap om nyckeltal 
Den biträdande chefen för område öppenvård anser att processen för att få fram kunskap gällande 
nyckeltal behöver utvecklas. Det är framförallt att definiera nyckeltalen som behöver bli bättre. 
Biträdande chefen för område öppenvård tillägger att processen för att få kunskap om nyckeltal 
fungerar bra i det stora hela. Badawy et al. (2016) anser att ett för stort antal nyckeltal medför en brist 
på fokusering eftersom det finns för många att ta hänsyn till. Att den biträdande chefen för område 
öppenvård anser att nyckeltalen är svåra att definiera kan möjligtvis bero på att det finns ett stort antal 
nyckeltal. Ledningsstrategen instämmer att det finns förbättringsmöjligheter gällande nyckeltal. Dessa 
svårigheter identifieras även av Health Information and Quality Authority, (2013), som anser att 
definitioner av nyckeltal måste vara tydliga för att kunna säkerställa att de insamlade uppgifterna har 
hög kvalité.  
 

4.3.3 Kunskap om patienter 
Analyschefen förklarar att det finns en utmaning inom organisationen med att alla ska få tillgång till 
de data som önskas. Analyschefen och hans kollegor arbetar med att tillgängliggöra patientdata i 
rapporter, men de har inte lyckats heltäckande med detta. Det kan medföra att andra medarbetare inte 
vet om att de faktiskt har tillgång till data, eftersom medarbetarna inte uppfattat vad som finns i dessa 
rapporter. Biträdande chefen för område öppenvård förklarar att det finns en stor mängd data att 
förhålla sig till. Att få data tillgänglig och presenterad på ett bra sätt anses vara ett stort problem. Han 
bedömer att det är tidskrävande att behöva gå in i flera olika system och leta data. Att gå in i flera 
system och leta efter data identifieras av Bara och Knezevic (2013), som menar att om mindre tid 
spenderas på att försöka upptäcka problem, ges större möjlighet och mer tid att kunna agera samt 
åtgärda problem i tid. Ledningsstrategen, jobbar för lite med patientkunskap för att kunna ge sina 
synpunkter på detta, men instämmer att det är tidskrävande att leta efter data eftersom han ofta får höra 
det från andra chefer. Problem med att få fram patientdata är något som objektägaren för 
patientjournal också anser föreligga. Ett stort bekymmer är dessutom att det inte finns ett enhetligt sätt 
för hur de anställda ska arbeta i vårdinformationssystemen. 
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Den biträdande chefen för område öppenvård förklarar att det kontinuerligt arbetas med uppföljning 
kring patientbesök, vilka typer av kontakter personalen haft med patienterna och att de även har en 
uppföljning kopplad till arbetsmiljö, för att se vilken belastning personalen har. Detta stämmer överens 
med Raghupathi och Raghupathi (2013) som beskriver att sjukhus förutser dagar som antingen 
kommer ha mer eller mindre besök än det normala, för att därefter fördela resurser och personal i 
enlighet med analysen. Detta utförs för att skapa optimal patientvård samtidigt som avdelningarna har 
högsta effektivitet. 
 
Analyschefen menar att kvalitetsdata, som hämtas från en nationell databas, kan vara från år 2016 
vilket medför att det inte är särskilt relevant för verksamheten att dessa data används. I och med att 
den nationella databasen har två år gamla data och inte är särskilt relevant, stämmer det med vad Bara 
och Knezevic (2013) förklarar, att informationen endast har ett värde om den kommer till ledningen 
vid rätt tidpunkt. Kvalitetsdata som är två år gammal anses alltså inte vara särskilt relevant och har 
därmed ett mindre värde för analyschefen, se även figur.1, för hur värdet av data minskar.  
 
Det framgår inte från respondenterna att det finns problem med analyser och IT-system pga. de lagar 
som finns. Ward et al. (2014) beskriver att nyttjandet av data styrs av olika lagar vilket utgör en 
utmaning för personalen som arbetar med analyser och IT-system. Att det inte framgår problem med 
hantering av data pga. lagar, kan bero på att hanteringen av känsliga data bearbetas innan det förs in i 
datalagret. Verksamhetsutvecklaren förklarar att de data som hämtas från datalagret är helt 
avidentifierade och därmed finns inga personuppgifter. 
 
Verksamhetsutvecklare utför inga analyser utan försöker se till att data som ska analyseras är korrekta 
och förklarar att, när det upptäcks fel på patientdata, meddelas verksamhetscheferna om vad som är 
fel.  

 
4.4 Rättidiga beslut 
4.4.1 Välformulerat syfte 
Ibland finns det ett välformulerat syfte bakom det som ska analyseras, ibland inte. Det är även många 
analyser som sker löpande.  
 
I intervjusvaren framgår det av analyschefen, objektägaren för patientjournal, biträdande chefen för 
område öppenvård och ledningsstrategen att mycket bestäms utifrån politiken och även från 
landstingets ledning på olika nivåer, när det gäller att ta fram olika beslutsunderlag. Den biträdande 
chefen för område öppenvård beskriver även att vissa saker alltid har följts upp, därför fortsätter de att 
följa upp det. Att analyserna sker mer på rutin, överensstämmer inte med Raghupathi och Raghupathi 
(2013), som anser att det nödvändigt att veta varför det är viktigt och intressant samt vilka problem 
som ska redas ut. Dock kan det ha varit ett välformulerat syfte från början, som sedan blivit en 
rutinmässig uppföljning. Dessa rutinmässiga uppföljningar kan vara bra att se över, om de fortfarande 
är nödvändiga eller inte, detta för att inte ägna tid till onödigt arbete.  
 
Analyschefen förklarar att ofta utgår han och medarbetarna från en problembild, som sedan definieras 
mer ingående av den som arbetar med frågan. Det överensstämmer med syftesformulering som 
beskrivs av Raghupathi och Raghupathi (2013) och att problembilden definieras mer ingående kan 
medföra välgrundade beslut (Raghupathi & Raghupathi, 2013). Att problembilden definieras mer 
ingående stöds även Harding (2003) som anser att det är viktigt att besluten stöds av relevanta 
uppgifter. Objektägaren för patientjournal förklarar att de har en rapporteringsskyldig från lagar och 
författningar. Det uppstår ibland önskemål från politiken, att de vill ta reda på ”hur bra är vi på det 
här?” för att sedan fatta beslut om eventuella åtgärder. Detta stämmer enligt Raghupathi och 
Raghupathi (2013) som menar att det erhålls insikter från analyser som utförts.  
 
Verksamhetsutvecklaren ser bland annat till att de data som finns i datalagret är korrekta och att rätt 
data finns tillgängligt. Syftet som anges till verksamhetsutvecklaren är därmed annorlunda eftersom 
det handlar om att hitta och analysera felaktiga data som finns i journalsystemet. 
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4.4.2 Total beslutslatens  
Enligt respondenterna är utgångspunkten för att kunna fatta rättidiga beslut, genererat från 
dataanalyser, att veta vilka frågeställningar som ska besvaras, att data finns tillgänglig och att analyser 
utförs på denna tillgängliga data. Enligt Borking, et al. (2009) innebär ett välgrundat och bra beslut att 
man vet varför ett visst beslut fattades och varför ett särskilt alternativ valdes framför ett annat. 
 
Analyschefen och den biträdande chefen för område öppenvård, arbetar på en övergripande nivå och 
mot den långsiktiga styrningen, anser att det ofta inte är bråttom att fatta beslut. Båda förklarar att, ju 
mer operativt en anställd arbetar, desto viktigare är det att data presenteras snabbt eftersom det inte 
alltid möjligt att vänta in data på den nivån. Objektägaren för patientjournal fattar beslut på olika 
nivåer, från att ta sekundoperativa beslut till strategiska långtidsplaner. Han instämmer att det mer 
bråttom med beslut i det operativa arbetet. Att det är bråttom på olika nivåer, stämmer överens enligt 
Anderson-Lehman et al. (2004) som menar ”rätt tid” innebär att data endast behöver vara lika färska 
som verksamheten eller besluten kräver. Data kan, även om de uppdateras varje månad, vecka eller 
dag, vara i ”rätt tid”.  
 
Den biträdande chefen för område öppenvård förklarar att när det gäller till patient- och 
medarbetarenkäter, kan det ibland vara en lång eftersläpning tills det kommer en presentation på de 
svar som samlats in. På grund av eftersläpningen blir det svårt att göra konkreta åtgärder utifrån de 
svar som erhållits. Detta överensstämmer med Bara och Knezevic (2013), Panian (2007) och Howson 
(2013; Figur.1) som visar att data tappar sitt värde eftersom det dröjer innan beslut fattas. 
Fördröjningen är antingen i datalatensen eller i analyslatensen eftersom svaren ännu inte presenterats. 
Anderson-Lehman et al. (2004) beskriver, som ovan nämnt, att ”rätt tid” är utefter verksamhetens och 
beslutens behov. Denna eftersläpning av data som den biträdande chefen för område öppenvård 
förklarar, påvisar att dessa data inte är i ”rätt tid” för att göra dessa konkreta åtgärder. Att data inte 
analyserats och/eller presenteras i tid försvårar möjligheten för biträdande chefen för område 
öppenvård, att fatta rättidiga beslut. Analyschefen förklarade tidigare i kapitel 4.1.1 att mycket tid 
läggs på att registrera data i databaser och att det är tidskrävande att tillgängliggöra data, vilket är 
enligt den datalatens som beskrivs av Howson (2013) samt Bara och Knezevic (2013).  
 
Verksamhetsutvecklaren beskriver ett problem gällande arbetssättet i journalsystemet som de haft 
sedan 2003. Alla inom LiV, började använda systemet ca år 2014, men de som började använda 
systemet tidigt, fyller ibland fortfarande i journalmallar efter det arbetssättet som var aktuellt 2003. 
Om det journalförs likt det gamla arbetssättet, medför det problem. Det gör det svårt att, på ett 
effektivt sätt, samla in korrekta värden på data. Bara och Knezevic (2013) förklarar det viktigaste när 
det gäller att minska beslutslatensen är att det behövs ändringar i verksamhetsprocesser, men även hur 
människor använder informationen i arbetet. Verksamhetsutvecklaren förmedlar information till 
medarbetarna, att när de fyller i journalmallar, behöver de anställda göra det på ett korrekt sätt, för att 
det ska kunna vara möjligt att utföra tillförlitliga och korrekta analyser. Verksamhetutvecklaren ger ett 
tydligt exempel på ett problem, som innebär svårfångade data: ”istället för att exempelvis kryssa i 
”Ja” och sen skriva en kommentar, så skriver man allt i kommentaren.”. Detta överensstämmer med 
analyslatensen enligt Panian (2007), Howson (2013) samt Bara och Knezevic (2013). Eftersom ”ja” 
inte kryssas i och allt istället skrivs i kommentarsfältet, behöver data korrigeras och uppdateras, vilket 
medför att det dröjer ytterligare innan korrekta värden kan samlas in i systemet. 
Detta är också det som objektägaren för patientjournal tidigare beskrivit, att det är en dålig 
överensstämmelse för hur de anställda arbetar i vårdinformationssystemen och det saknas ett enhetligt 
arbetssätt. 
 
Ledningsstrategen förklarar att när beslut ska fattas och det kommer en diskussion gällande 
datakvalitén på de data som besluten grundar sig på, kan det medföra att besluten skjuts framåt. Detta 
pga. av att de behöver säkerställa att de data som ligger till underlag är tillräckligt pålitliga. Att 
beslutsfattandet skjuts fram är enligt den definition som Howson (2013) har gällande beslutslatens, 
dvs att fatta beslut baserat på de analyser som gjorts.  
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Ibland uppstår tillfällen då den biträdande chefen för område öppenvård behöver invänta data för att 
konfirmera sitt beslut. Han anser att det är viktigt att inga beslut tas förrän all data har anlänt, men vid 
de tillfällen som all data inte är tillgängliga, fattas ibland beslut utan underlaget. Att data inte är 
tillgängliga och inte kommer fram för att kunna analyseras, definieras enligt Howson (2013) som 
datalatens. Vidare beskriver den biträdande chefen för område öppenvård att han behöver använda 
flera system för att leta efter data, det är tidskrävande och ingen optimal lösning eftersom det medför 
att mindre tid ägnas till dataanalyser. Att insamling av data är det som är mest tidskrävande stämmer 
överens med Bara och Knezevic (2013), som förklarar att 80 procent av tiden för beslutsfattande går 
till att samla in information. Det framgår dock inte från den biträdande chefen för område öppenvård 
hur stor andel som ägnas till datainsamling, endast att majoriteten går åt till insamling. Objektägaren 
för patientjournal förklarar att vården är pressad vilket medför att det inte alltid finns tid att sätta sig 
och analysera tillräckligt mycket. Att underlag inte finns till förfogande överensstämmer inte enligt 
Scandurra (2013), som förklarar att beslutsstödsystemen, som personalen inom vård och omsorg 
använder, ska säkerställa hög kvalitet och att nödvändig information som utgör beslutsunderlag om 
insatser, ska finnas tillgängligt.  
 
Den biträdande chefen för område öppenvård beskriver även att dataanalys är en konst i sig, om två 
personer tittar på samma material kan de komma fram till olika slutsatser. Att det uppstår olika 
tolkningar av data medför att ytterligare en person behöver titta på materialet, vilket i sin tur medför 
att det dröjer ytterligare innan beslut kan fattas. Likt situationen som ledningsstrategen förklarade, att 
när diskussioner om datakvalitén uppstår, fördröjs beslutsfattandet och det är också något som är 
enligt den beslutslatens som Howson (2013) samt Bara och Knezevic (2013) beskriver. 
 

4.4.3 Grad av datadrivna beslut  
Det finns en strävan efter ett faktabaserat och brett dataunderlag för därefter att kunna fatta datadrivna 
beslut. 
 
Ledningsstrategen förklarar att det är väldigt mycket inom organisationen som är faktabaserat. Hans 
uppgift är att ge cheferna det underlag som de behöver för att kunna fatta beslut. Sjukvården i sig är 
väldigt faktadriven och det ska finnas bevis på att den aktuella behandlingsmetoden är bäst. 
Biträdande chefen för område öppenvård klargör också att ambitionen är att fatta faktabaserade beslut 
och de försöker ha ett brett dataunderlag för att kunna fatta beslut. Enligt Eckerson (2003) uppnår 
organisationer en högre framgång om de fattar beslut med hjälp av data istället för beslut tagna på 
intuition. Verksamheter som ser data som en tillgång har sex gånger så stor chans att bli framgångsrika 
än de som inte gör det. Biträdande chef för område öppenvård anser att arbetet med dataanalyser är en 
viktig del för att kunna fatta beslut: “Vad fattar man beslut på, om man inte har någon dataanalys?”  
 
Analyschefen förklarar att till stor del är de beslut som fattas datadrivna, men om data inte är 
tillgängliga, fattas ett beslut ändå. Data anses enligt analyschefen vara ett underlag, inget svar på hur 
eller vilka beslut som ska fattas. Data anses heller inte alltid vara en sann eller regelrätt bild, den 
behöver också tolkas. Detta är också något som biträdande chef för område öppenvård instämmer och 
förklarar att ibland kan två personer ha olika tolkningar utifrån samma material. Enligt Stenmark 
(2001) tolkas informationen av tidigare kunskap och erfarenheter, det kan därför vara svårt att skilja på 
vad som är kunskap och vad som är information eftersom det beror på den kunskap som individen tar 
in i situationen. Om informationen anses vara för diffus tolkas den som data. För att få framgång krävs 
det enligt Eckerson (2003) att de data som analyserats är korrekta och rätt tolkade. Det innebär att det 
viktigt att se data som ett underlag och inget svar, precis som analyschefen förklarade. Objektägaren 
för patientjournal förklarar att datadrivna beslut varierar beroende på vilka frågor som ska besvaras. 
Det är inte alltid de kan vänta på data och det medför att besluten fattas på det som de har tillgängligt. 
Att både analyschefen och objektägare för patientjournal beskriver att datadrivna beslut tas beroende 
på situationen, stämmer överens med vad Provost och Fawcett (2013) hävdar, att verksamheter 
engagerar sig olika grad av datadrivna beslut. Eckerson (2003) och Provost och Fawcett (2013) 
förklarar att de organisationer som använder sig till större delen av datadrivna beslut, får enligt 
statistik en produktivitetsökning med 4–6 %. 
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Något som tidigare framgått i analyskapitlet, är att landstingets databaser uppdateras dagligen och att 
datalagret uppdateras löpande. Att uppdateringar sker ofta skapar möjligheter att fatta snabbare och 
bättre datadrivna beslut. Howson (2013) beskriver att i början när beslutstöd användes skedde 
uppdateringar av datalagret varje månad, men kan numera anpassas till det som stämmer överens med 
organisationens krav. Att tillhandahålla data i realtid i datalager, skapar även möjligheter att minska 
data- och analyslatens som tidigare beskrivits (Howson, 2013; Figur.1). 
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5 Slutsatser 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva ett landstings process för 
hur patient- och sjukvårdsdata, genom olika typer av dataanalyser, kan generera rättidiga beslut.  
 
Målet med denna uppsats var att beskriva ett landstings process för hur patient- och sjukvårdsdata, 
genom olika typer av dataanalyser, kan generera rättidiga beslut.  
Arbetet som presenteras i detta examensarbete fokuseras på en fallstudie inom landstinget i Värmland 
och resultatet består av fem respondenters uppfattningar. Samtliga respondenter arbetar med 
dataanalyser, men delaktiga i arbetet på olika sätt. Det medförde varierande svar, bland annat gällande 
hur analyser används, hur besluten fattas och i hur hög grad de är datadrivna. 
 
Innan analyser utförs, finns det ibland ett välformulerat syfte, ibland inte. Stor del av det som ska 
analyseras bestäms av myndigheter, lagar och politiken, till det finns ofta en deadline till när 
beslutsunderlagen ska vara tillgängliga 
 
Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för att utföra dataanalyser eftersom det är tidskrävande. 
Mycket av tiden ägnas till att samla in data, vilket medför mindre tid till analys och beslutsfattande. 
Att det tar tid beror på olika faktorer, dels tar det tid att gå in i flera system för att försöka hitta 
relevanta data och det finns en stor mängd data att förhålla sig till. En annan anledning till att det är 
tidskrävande är det tar tid att registrera data. Datalagret är till stor hjälp för att bidra med uppdaterade 
och relevanta data. Det används gemensamma benämningar på data som finns i datalagret, vilket 
minskar risken för redundans. Att ha samma benämningar, rätt data på rätt plats och inga dubbletter 
eller förlorade data, innebär att landstinget använder sitt datalager på att bra sätt, för att enklare följa 
upp och få ut de data som behövs till beslutsfattandet. De data som analyseras är till stor del textdata 
och numeriska värden. 
 
Genom olika typer av dataanalyser kan insikt och kunskap erhållas, vilket medför mer välgrundade 
beslut om hälso- och sjukvård, än om besluten hade fattats på intuition. Databaserade beslut anses vara 
viktiga för att kunna veta vilka åtgärder som ska utföras Att endast utföra dataanalyser är inget som 
medför förbättringar, det är besluten som baseras på dataanalyser, som bidrar till förändring och/eller 
förbättring inom landstinget. LiV använder olika verktyg för olika typer av analyser men Microsoft 
Power BI används av samtliga respondenter. Diskussioner förs gällande vilka eller vilket verktyg som 
ska användas framöver och genom att använda sig av samma verktyg kan de arbeta mer enhetligt. 
 
Den vanligaste dataanalysmodellen som används av respondenterna är deskriptiv analys, i form av 
verksamhets- och produktionsuppföljning samt en mängd olika sammanställningar av hur vården 
presterar. Prediktiv analys används för att förutse olika utvecklingstrender, vårdbehov och hur mycket 
resurser som behöver tillsättas. Preskriptiv används för läkemedelsuppföljning och arbetet och 
behandlingar utförs på bästa möjliga sätt. 
 
Att få insikter och kunskap om prestationer, nyckeltal och patienter, anses patienter vara mest 
problematisk. Ett problem är att det inte finns ett enhetligt arbetssätt för hur de anställda arbetar i 
vårdinformationssystemen och det förekommer att journalmallar fylls i på olika sätt, vilket medför 
felaktiga värden på data. När data har felaktiga värden behöver de korrigeras och uppdateras, vilket 
medför att det dröjer ytterligare innan korrekta värden kan samlas in i systemet och det påverkar även 
när besluten kan fattas. Datakvalitén påverkar när i tiden besluten kan fattas och om datakvalitén alltid 
hade varit korrekt hade de kunnat agera snabbare. Detta är något som kan anses vara en självklarhet, 
men det beror också på hur hög grad av datadrivna beslut som fattas. LiV har en ambition att fatta 
datadrivna beslut i så hög grad som möjligt och därför är det till stor fördel för besluten om data är 
kvalitetssäkrade. Kvalitetssäkring på data genomförs genom aktivt användande av data, det är ofta när 
medarbetarna arbetar med data som felen upptäcks. Det finns också en klassifikationsenhet som tittar 
på hur data registreras.  
 
Förutsättningarna för att kunna fatta rättidiga beslut, genererade från dataanalyser, anses vara att veta 
vilka frågeställningar som ska besvaras, att data snabbt finns tillgänglig och att analyser utförs på 
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dessa tillgängliga data. Men även om data snabbt finns tillgängligt för beslutsfattarna och analyser 
gjorts, medför inte det rättidiga beslut. Frågor och diskussioner gällande materialet kan uppstå eller 
om informationen tolkas olika, medför i sin tur att besluten kan behöva senareläggas. 
 
Rättidiga beslut anses finnas på olika nivåer inom landstinget, på övergripande nivå är det inte särskilt 
bråttom med beslut, men ju mer operativt personalen arbetar desto viktigare är det med snabba beslut. 
Detta visar att ”rätt tid” har olika betydelser, beroende på var i verksamheten de anställda befinner sig. 
 
Fortsatta studier 
Denna studie är på en övergripande nivå, ett annat område inom sjukvården är att undersöka är hur 
beslutstöd används i det operativa arbetet, där läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare fattar beslut 
gällande patienters omvårdnad. Ytterligare ett intressant område är hur artificiell intelligens (AI) 
används inom sjukvården, genom programvaror och algoritmer kunna dra slutsatser utan inmatning 
från människor. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
1. Respondent 
1.1 Befattning, avdelning? 
1.2 Arbetsuppgifter? 
 
2.Patient- och sjukvårdsdata 
2.1 Vad innebär att analysera data för dig? 
 
2.2 Vilka typer av data samlas in och analyseras? 
2.2.1 Lagras dessa data i olika databaser? 
2.2.2 Om Ja: Är databaserna integrerade med varandra? 
2.3 Hur lagras de data/information som finns? 
2.4 Vet du hur ofta era databaser uppdateras? 
2.4.1 Om ja: Hur ofta? 
2.5 Anser du att datakvalitén har inverkan på när i tiden besluten kan fattas? 
2.5.1 Om Ja: På vilka sätt? 
2.5.2 Om Nej; Varför tycker du inte det? 
2.6 Utförs det någon kvalitetssäkring? 
2.6.1 Om ja: Hur utförs kvalitetssäkringen? 
2.6.2 Om nej: Varför inte? 
2.7 Vilket är formatet på de data som analyseras? 
2.8 Vilka är, enligt din uppfattning, fördelarna med dataanalys? 
2.9 Finns det nackdelar med dataanalys? 
2.9.1 Om ja: Vilka är det? 
 
3.Information erhålls via dataanalyser 
3.1 Vilka analyser av patient- och sjukvårdsdata används? 
3.1.1 Hur används dem? 
- Med Deskriptiv analys menas t ex rapporter, 
- Med Prediktiv analys menas vad som kan tänkas hända framåt i tiden. 
- Med Preskriptiv analys menas en modell som ger rekommenderade tillvägagångssätt. 
 
3.2 Hur bestäms vad som ska analyseras? 
 
3.3Vem är det bestämmer vad som ska analyseras? 
 
3.4 När bestäms vad som ska analyseras? 
 
3.5 Vilka verktyg används för att analysera informationen från patient- och sjuvårdsdata? 
 
3.6. Finns det välformulerade syften bakom det som ska analyseras? 
”med ett välformulerat syfte” menas vilka problem som ska redas ut och varför de är viktiga. 
3.6.1 Om Ja: På vilka sätt? 
3.6.2 Om Nej: Varför inte? 
 
 
4. Kunskap om patienter, nyckeltal och prestationer 
4.1 Uppfattar du att processen för att få fram kunskap om patienter fungerar bra? 
4.1.2 Om ja: På vilka sätt? 
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4.1.3 Om nej: Varför tycker du inte det? 
 
4.2 Uppfattar du att processen för att få fram kunskap om nyckeltal fungerar bra? 
4.2.1 Om ja: På vilka sätt? 
4.2.2 Om nej: Varför tycker du inte det? 
 
4.3 Uppfattar du att processen för att få fram kunskap om prestationer fungerar bra? 
4.3.1 Om ja: På vilka sätt? 
4.3.2 Om nej: Varför tycker du inte det? 
 
4.4 Är processen för att få fram kunskap om patienter något som du uppfattar tar lång tid? 
4.4.1     Om ja: Vad är, enligt din mening, ”för lång tid”? 
4.4.2 Om ja: Vad anser du att det beror på att det tar ”för lång tid” att få fram 

information om patienter? 
 
 
4.5 Är processen för att få fram kunskap om nyckeltal något som du uppfattar tar lång tid? 
4.5.1 Om ja: Vad anser du det beror på att det tar ”för lång tid” att få fram information 

om nyckeltal? 
4.5.2 Är processen för att få fram kunskap om prestationer något som du uppfattar tar lång 

tid? 
4.5.3  Om ja: Vad anser du det beror på, att det tar ”för lång tid” att få fram 

information om prestationer? 
 
5.  Rättidiga beslut 
5.1 Vilka typer av beslut fattas på din avdelning? 
5.1.1 Om beslut tas: Hur fattas besluten? 
 
5.2 I vilken grad är de beslut som fattas datadrivna? 
 
5.3 Tycker du att de data som har analyserats kommer fram i tid för att kunna fatta rättidiga 
beslut? 
5.3.1  Om Ja: Vad anser du att det beror på? 
5.3.2 Om Nej: Vad anser du att det beror på? 
 
5.4 Vad är, enligt din mening, ”rättidiga beslut”? 
5.4.1 Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att kunna fatta rättidiga beslut? 
5.4.2 Varför tycker du att dessa förutsättningar är viktiga? 

 

6. Avslutning 

6.1 Tycker du att det finns något annat viktigt som jag borde ha frågat om? 

6.2 Har du någon fråga till mig?  
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Bilaga 2. Begreppslista 
 

Begrepp Definition Källa 
Datalager Datalager utgör grunden för att 

utveckla lämpliga rapporter, frågor, 
varningar och trender. 
Datalagret samlar in data från 
olika/alla delar av företaget och en 
viktig del i det är ETL-processen 
för att föra in data i datalagret. 

Sharda et al. (2014: 64, 83). 

Dataset Dataset används för att ladda ned 
stora mängder data för en viss 
tidsperiod. När du har sparat ned ett 
dataset kan du själv filtrera och 
bearbeta informationen enligt dina 
behov, till exempel för att ta fram 
statistik. 

 

Sveriges Riksdag  
https://data.riksdagen.se/dokumentation/om-
dataset/ 

 

Beslutstödsverktyg En process för att stödja ledande 
beslutsfattare, vanligtvis genom 
modelleringsproblem och 
utnyttjande av kvantitativa 
lösningsmodeller. 

 

Sharda et al. (2014:394) 

Instrumentpanel ”Dashboard” En visuell presentation av kritiska 
data för att visa chefer. Det gör det 
möjligt för chefer att snabbt se 
viktig information och utforska 
situationen. 

 

Sharda et al. (2014:394) 

Nyckeltal Nyckeltal ”Key Performance 
Indicator” möjliggör insamling av 
kunskap och utforskar de/det bästa 
sättet att uppnå organisationsmål. 

 

Badawy et al. (2016) 

Rättidiga beslut "rätt tid" används för att betona att 
data bara behöver vara lika färska 
som besluten eller verksamheten 
processer kräver.  

Anderson-Lehman et al. (2004) 

 


