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ABSTRACT 
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During the 1990's high expectations were put on telemedicine technology in health care or
ganizations, which can be seen as a reflexion of the society's interest in IT. The use of tele-
medicine is expected to improve the quality and decrease costs of health care services. How
ever, if these expectations are to be attained the visions have to be translated into fields of 
application in local settings where the technology would be used. This could be seen as an 
infusion process, which means that the technology would incrementally be used in a compre
hensive and integrated manner. 

In this thesis, four Swedish telemedicine projects are analyzed. The approach used is 
that of Actor network theory (ANT), which has enabled the development of a theory of the 
infusion process, implementation of IT-projects, and parts of ANT, e.g. the model of the 
translation process and the notion of inscription. 

By using the concept of translation, it is possible to see the infusion process as a process 
where the generic features of the technology (transmitting sound and pictures in real t ime) are 
translated into concrete activities in local settings. These fields of application are realized by 
the mobilization of different task-based networks, where the roles of the actors are defined by 
the task to be solved. An iterated mobilization of the network implies further that the network 
will become stabilized, which is a central dimension in the process of infusion. Another way 
to understand the process of infusion is to describe it as cycles of implementation, where one 
cycle symbolizes the implementation of a field of application, which is a result of the transla
tion of the generic features of the technology. 

The inscriptions in the studied technology allow a high degree of flexibility of use and 
flexibility of action. The flexibility means that fields of application ought to be developed in 
interaction between actors in local settings, and supporting programs of action are to be iden
tified, or developed, in order to integrate technology use into daily routines. The considerable 
numbers of failed of IT-project implementations can be explained by the fact that a traditional 
planning perspective has been used on technologies, which allow a high degree of flexibility 
of use and flexibility of action. However, by categorizing inscriptions in technological arti
facts, it becomes possible to predict what kinds of implementation strategies are appropriate 
for different kinds of technologies. By viewing the implementation of open networking tech
nologies as a process of translation, the infusion process will be facilitated and a comprehen
sive and integrated use of technology will be enabled. 
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finansiär. Under inledningen av avhandlingsarbetet har Telia region Nord, 
genom sitt forskningsprogram "Nyttoskapande med tele- och datakommu
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ningsberedningen) finansierat studien i tre och ett halvt år. Ett stort tack till 
KFB och Telia för ert stöd. 

För att forskningsprocessen skall gå framåt spelar också kollegor en stor 
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med både kritik och glada uppmuntringar. Sven Junghagen, Ola Henfrids-
son och Jonny Holmström har under åren varit till stor hjälp. Visserligen 
hade Sven ofoget att sänka sitt handicap förbi mitt under våra doktorand
möten. Även ett stort tack till Anneli Linde som har varit till en ovärderlig 
hjälp, genom att ömsom komma med sågningar och ömsom komma med 
geniförklaringar, i sina kommentarer på olika versioner av manuskriptet, 
samt genom sitt bidrag till att utveckla inskriptionsbegreppet. 

Ole Hanseth, Nils Wåhlin och Johan Sandström bidrog med mycket 
konstruktiv kritik och hjälpte mig också att "se vad jag hade gjort", vid det 
s.k. slutseminariet. Ett stort tack till er. Ett stort tack riktas också till 
Michel Callon, Madelaine Akrich och Eric Monteiro som har ställt upp och 
gett konstruktiva synpunkter på mina idéer. 

Anders Isaksson, Dan Frost pch Jan Bodin är kollegor i omgivningen som 
hjälp mig att inse att livet inte enbart skall kretsa kring avhandlingen, utan 
att man måste vara social ibland. Även om jag och Anders har haft intres
santa diskussioner om ny interaktiv datakommunikation. Jag vill också 
rikta ett stort tack till vår institutionssekreterare Katarina Pousette som 
alltid har ställt upp och löst alla praktiska saker, samt till Andrew Baldwin 
som har språkgranskat den engelska sammanfattningen. 
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Slutligen vill jag också uppmärksamma dem som alltid har varit ett stöd i 
livet och till slut alltid förlikat sig med olika "galna" idéer som jag har 
haft. Mina föräldrar Ann-Mari och Sture och min bror Stefan, har gett mig 
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mormor och farmor som tyvärr inte finns i livet. Dom undrade nog många 
gånger när jag skulle sluta att flänga runt på skidor och i stället bli något. 
Nu har jag i alla fall skrivit en bok... 

Finalmente, amato Tersesa che sei stato qua. Di tanto in tanto su 3000 km 
distanza, e di tanto in tanto su 3 m distanza, ma sei stato sempre da mi. 

Porto Frailis och Värnhem 
September - Oktober 2000 

iv 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. "SESAM ÖPPNA DIG" 1. 
IT - VERKTYG MED OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER? 3. 
Vad är 'TT's möjligheter"? 6. 
Vad är (informations)teknik? 7. 
IT-INFUSION - ETT BEGREPP SOM FÅNGAR IT's 
MÖJLIGHETER 9. 
IMPLEMENTERING - ETT OTILLRÄCKLIGT BEGREPP FÖR 
ATT FÖRSTÅ IT-INFUSION? 11. 
STUDIENS SYFTE 13. 
BOKENS DISPOSITION 14. 

2. INFUSIONSPROCESSEN - IMPLEMENTERING ELLER 
ÖVERSÄTTNING? 17. 
NY TEKNIK I ORGANISATIONEN - En deterministisk eller 
oförutsägbar process ? 17. 
IT-INFUSION - NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER 20. 
Oklarheter i infusionsbegreppet 24. 
PERSPEKTIV PÅ IMPLEMENTERING 26. 
Integrering av infusions- och implementeringsbergeppen 32. 
AKTÖRERNA OCH DEN ORGANISATORISKA KONTEXTEN 34. 
Handlingsrelaterade dimensioner av den organisatoriska kontexten 35. 
Strukturer och IT 36. 
Strukturer och institutioner 39. 
Användaren och artefakten 40. 
INFUSIONSPROCESSEN - ATT ÖVERSÄTTA IDÉER TILL 
HANDLING 42. 
ACTOR NETWORK THEORY 43. 
Vad skall översättas? 45. 
Översättningsprocessen 46. 
Kritik mot ANT 49. 
EN TENTATIV MODELL AV INFUSIONSPROCESSEN 50. 

3. STUDIENS GENOMFÖRANDE 53. 
ATT NÄRMA SIG OCH TOLKA DEN STUDERADE 
"VERKLIGHETEN" 53. 
Att följa tekniken via fallstudier 56. 
DATAINSAMLING 58. 
ANALYS OCH TOLKNING AV DATA 63. 
Kategorisering 66. 
Tematisering 67. 

v 



Teoretisering 68. 
Perspektivering 69. 
ÖVERFÖRBARHET OCH TROVÄRDIGHET 70. 

4. VISIONER OCH SKEPSIS - Projektens framväxt och 
förväntningar 72. 
IDÉERNA VÄXER FRAM OCH TAR FORM 72. 
Varför satsar man nu? 74. 
Idéer om användningsområden 77. 
ALLMÄN TELEMEDICIN 78. 
Specialisternas förväntningar 82. 
Förutsättningar för telemedicinanvändningen 84. 
TELEPATOLOGI 86. 
Förutsättningar 89. 
FRÅN VAGA FÖRESTÄLLNINGAR TILL PRAKTISKA 
INSIKTER 91. 

5. IDÉERNA MÖTER VERKSAMHETEN 95. 
SUCCÉ OCH PROBLEM 95. 
GENERELLA ERFARENHETER 96. 
PRAKTISKA ERFARENHETER IATM-PROJEKTET -
Vårdcentralen 98. 
Specialisterna 100. 
Specialisterna som hamnade mellan stolarna 104. 
TELEPATOLOGI - PRAKTISKA ERFARENHETER 106. 
Snabbdiagnostik - Kedjan håller! 107. 
Konferenser: Nytt och kul 110. 
UNIVERSITETSSJUKHUSET OCH SINANDE PATIENT
UNDERLAG? 112. 

6. TELEMEDICIN - EN DEL I VARDAGENS RUTINER? 114. 
ALLMÄN TELEMEDICIN - GENERELLA ERFARENHETER 114. 
Vad har skett sedan starten? 118. 
Specialisternas erfarenheter 119. 
Erfarenheter på vårdcentralerna 123. 
TELEPATOLOGI 127. 
Valideringsstudien 129. 
Konferenser - Två utvecklingslinjer 130. 
Verksamhetens expansion 133. 

vi 



7. TELERADIOLOGI - EN PARENTES I TELEMEDICIN
HISTORIEN? 135 
TELERADIOLOGI I NORRLANDSTINGET 135 
TELERADIOLOGI I MITTLANDSTINGET 137 
VILKA EFFEKTER HAR UPPNÅTTS? 141 
Effekter för patienten 142 
Effekter för röntgenläkaren vid sjukhuset 143 
Effekter för läkaren vid vårdcentralen 145 
Effekter för röntgensköterskan vid vårdcentralen 146 
VARFÖR HAR TELERADIOLOGIN ACCEPTERATS? 148 
TELERADIOLOGINS INTEGRATION 152 

8. VARFÖR SKER EN (ÅTERKOMMANDE) MOBILI
SERING AV AKTÖRSNÄTVERKET? 155 
UPP TILL BEVIS 156 
Kunskapstillskott och patientservice - Grunden för en fortsatt 
mobilisering?! 157 
Tekniken och nätverket 160 
Problem i den bistra (föreställda) "verkligheten" 164 
När blir den oumbärliga aktören umbärlig? 167 
FÖRUTSÄTTNINGAR I DEN LOKALA MILJÖN 170 
Mot etablerade rutiner? 174 
SAMMANFATTNING 176 

9. MOBILISERING, STABILISERING OCH EXPANDERING 
AV AKTÖRSNÄTVERKET - infusionsprocessens essens 178 
MOT FÖRSTA OBLIGATORISKA PASSAGEN... 179 
...Via en liering med trender 182 
GENOM FÖRSTA OBLIGATORISKA PASSAGEN 184 
Översättningarnas irreversibilitet 188 
BORTOM DEN OBLIGATORISKA PASSAGEN 192 
Mobilisering av aktörerna 193 
Stabilisering av aktörsnätverket... 196 
... Genom utveckling av positiva teknikbilder 199 
INSKRIPTIONER I ARTEFAKTEN MÖTER HANDLINGS
PROGRAMMEN I DE LOKALA MILJÖERNA 200 
Aktörerna - strukturernas eviga fångar? 204 
Katalyserande handlingsprogram i de lokala miljöerna 207 
Strukturer och svarta lådor 211 
INSKRIPTIONER I TVÅ DIMENSIONER 213 
EN UTVECKLAD MODELL AV INFUSIONSPROCESSEN 217 

vii 



10. INFUSIONSPROCESSEN - mobilisering, stabilisering och 
expandering av uppgiftsbaserade aktörsnätverk 222. 
INFUSIONSPROCESSENS TVÅ DIMENSIONER 223. 
Infusionsprocessens drivkrafter 228. 
UPPGIFTSBASERADE AKTÖRSNÄTVERK 230. 
Mobilisering av uppgiftsbaserade aktörsnätverk 233. 

11. STUDIENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING 236. 
STUDIENS BIDRAG TILL PRAKTIKER 239. 
NÅGRA TANKAR OM FRAMTIDEN FÖR TELEMEDICIN 242. 
FORTSATT FORSKNING 243. 

ENGLISH SUMMARY 245. 

REFERENSLISTA 261. 

viii 



1 

"SESAM ÖPPNA DIG" 

Under 1990-talet har det ställts stora förhoppningar till att telemedicintek
niken skall höja kvalitén och öka effektiviteten inom hälso- och sjukvården 
(se t.ex. SPRI 1998, 1996, 1993). Telemedicin kan allmänt definieras som: 
Användning av system som ger tillgång till expertråd och information om 
undersökning, vård och hantering av patienter, samt möjliggör utbildning 
av personal och patienter som använder dessa system. Detta oavsett var pa
tienten eller den relevanta informationen geografiskt är lokaliserad. (AIM 
1990) I mer generella termer innebär detta att telemedicinen möjliggör 
överföring av ljud och bild i realtid1 mellan olika enheter inom hälso- och 
sjukvården. 

Telemedicinen har från början främst setts som en avståndsöverbryggande 
teknik, men under 1990-talet har man också böljat se möjligheter att an
vända tekniken för att kunna arbeta på ett mera effektivt sätt inom sjukvår
den. Danielsen (1993) och Nymö (1993) hävdar att telemedicinen inte 
främst skall ses som ett verktyg som skall användas för att utföra arbets
uppgifter på ett snabbare sätt. Den verkliga utmaningen för aktörerna inom 
sjukvården ligger i att tänka i nya banor och finna samarbetsformer bortom 
de administrativa begränsningarna, för att på så sätt hitta nya arbetsrutiner 
och därmed också kunna tillhandahålla nya tjänster. Ett konkret exempel på 
en ny tjänst är när specialistkompetens inom patologi förmedlas via tele
medicinsystemen till mindre sjukhus, som på så sätt kan höja sin kompe
tens (se Cajander et al 1999, 1996). 

I den litteratur som behandlar telemedicintekniken kan några basområden 
för teknikanvändningen och förväntade konsekvenser identifieras. Olsson 
(1993) har givit exempel på några av dessa övergripande användningsom
råden och förväntade effekter av användningen av telemedicintekniken: 
- Konsultation mellan specialister och mellan primärvård och sjukhusets 

specialister. 
- Jourtjänstgöring. 
- Utbildning och kompetensutveckling. 
- Distribution av remisser, laboratoriesvar och radiologiutlåtande. 

1 Realtid - innebär en omedelbar tillgång till informationen. 
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- Tillämpningar inom handikapp-, rehabiliterings- och äldrevård. 
- Ökad kvalité i sjukvården. 
- Ökad servicenivå till patienterna. 
- Ökad effektivitet i sjukvården. 

De förväntade effekterna av användningen av telemedicin kan preciseras 
ytterligare. Gammon (1993) har i studier av telemedicinska tillämpningar i 
Nordnorge pekat ut följande positiva effekter som man vill uppnå med te
lemedicin: 
- Lättare att nå specialister, samt likvärdig tillgång på dessa oberoende av 

sjukhusets lokalisering, vilket också innebär kortare väntetider. 
- Färre resor för patienterna. 
- Färre resor för specialisterna. 
- Kompetenshöjning hos läkarna. 
- Reducerad genomströmning av personal vid mindre sjukhus och vård

centraler i glesbygd, i och med att kompetenshöjning kan ske på orten. 
- Färre remitteringar och konsultationer. 
- Bättre kvalité på sjukvårdstjänsterna. 

Huruvida alla dessa positiva effekter har fått ett bredare genomslag eller ej, 
som följd av implementeringen av telemedicin är bristfälligt dokumenterat. 
Vad som kan konstateras är att det finns ett antal användningsområden där 
telemedicintekniken fungerar utmärkt, men de studerade fallen har varit 
begränsade, vilket gör det svårt att se några strukturella effekter (se t.ex. 
Grigsby et al 1995). Trots påstådda fördelar med telemedicin och annan ny 
informationsteknik (IT) har sjukvården till en början varit långsammare än 
andra organisationer att ta till sig nya IT-lösningar. Detta kan synas para
doxalt eftersom sjukvården är mycket informationsintensiv på alla nivåer 
och man har varit mycket snabb med att ta till sig ny teknik inom det medi
cinska området, (se t.ex. Utbult 1994, Gammon 1993, Nymö 1993, Brophy 
& Souder 1992, Lumsdon 1992, Young 1987) Under mitten av 1990-talet 
har emellertid intresset för IT och telemedicin ökat inom sjukvården. Detta 
kan bl.a. avläsas i ett ökande antal telemedicinprojekt som introduceras 
inom olika landsting (SPRI 1996), ökande deltagarantal på konferenser om 
telemedicin, samt ett ökat intresse för telemedicin i olika media (Linderoth 
1996b). 

Med hänsyn till det stora intresset för telemedicin, kan frågan resas hur te
lemedicintekniken kommer att utnyttjas i framtidens hälso- och sjukvård. 
Kommer den att användas för att möjliggöra en förbättrad patient service 
och en ökad kompetens bland personalen? Eller, kommer tekniken att bli 
en dagslända som enbart fångar uppmärksamheten hos några teknikintres-
serade läkare? Det finns tecken på att det har varit svårigheter att omsätta 
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visionerna i praktiska handlingar i sjukvårdens dagliga verksamhet. Bl.a. 
finns det organisatoriska hinder och acceptansproblem som har bromsat 
användningen av telemedicintekniken (Landstingsförbundet 2000). Ytterli
gare en komplikation i sammanhanget är att den teknik som telemedicinen 
baseras på, olika former av videokonferenssystem, inte är speciellt framta
gen för användning inom hälso- och sjukvården, utan i stället måste 
användningsområdena för tekniken utvecklas i den miljö där den skall 
användas (Aanestad & Hanseth 2000). Frågan blir hur processen ser ut och 
hur den kan förstås, när användningsområden för telemedicinen skall 
utvecklas och spridas, samt hur olika hinder i processen kan hanteras? 

IT - "VERKTYG" MED OBEGRÄNSADE 
MÖJLIGHETER? 

De förhoppningar som finns om positiva effekter av användningen av tele
medicin inom sjukvården, kan ses som en del i den allmänna fokuseringen 
på IT-frågor i samhällsdebatten. Lite tillspetsat kan man säga att IT ibland 
förefaller vara ett trollspö eller en magisk trollformel, som skall lösa di
verse problem och medföra stora förändringar för samhället, organisationer 
och individer (se Beckman 1995). För att bättre förstå bakgrunden till de 
förväntningar som finns på telemedicin, skall vi börja med att granska de 
förväntningar som generellt finns på IT's möjligheter, samt eventuella pro
blem med att utnyttja och realisera dessa. 

Den betydelse som tillmäts IT har tagit sig olika uttryck på olika nivåer. På 
en statlig nivå har organisationer liknande den svenska IT-kommissionen 
bildats i ett flertal europeiska länder (SOU 1995). På organisatorisk nivå 
förväntas IT leda till nya utmaningar för ledningen och styrningen av orga
nisationer (Daniels 1993), nya organisationsformer, (se t.ex. Hedberg et al 
1994), samt förändringar av varu- och tjänsteproduktionen (se t.ex. Hom
feld 1997, Lindgren & Suczinsky 1997, Linderoth 1997, 1996b). Scott-
Morton (1991) hävdar t.o.m. att alla organisationer måste förändra sig med 
IT för att bli effektiva. De rationella motiven bakom detta synsätt kan ses 
ur ett strategiskt perspektiv (se t.ex. Falk & Ol ve 1996, Keen 1991, 
McFarland 1984), vilket innebär att IT möjliggör att introducera nya pro
dukter och tjänster, förbättra kundservicen, samt förbättra lednings-, styr
nings- och operationella aktiviteter för att därmed öka produktiviteten 
(Ilvari & Ervasti 1994, Zmud & Apple 1992). Mot bakgrund av dessa för
hoppningar ter det sig oundvikligt för en organisation att inte använda 
någon form av IT i sin verksamhet. Retoriken synes bygga på en underlig
gande rationalitetsnorm, där IT är garanten för organisationens överlevnad 
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och fortsatta legitimitet. Men det stora intresset för IT inom organisationer 
och det ofrånkomliga införandet av IT, kan också ses som ett uttryck för en 
likriktning av organiseringen av verksamheten inom ett organisatoriskt fält 
(DiMaggio & Powell 1983). Eller, att organisationerna följer olika mode
trender (Abrahamson 1991), vilket inte automatiskt leder till att förväntade 
effekter realiseras. 

Även om det finns stora förväntningar på IT, kan det vara svårt för organi
sationer att utnyttja möjligheter hos IT (se t.ex. Falk & Ol ve 1996, Ol ve & 
Vestin 1996, Hammer & Champy 1994, Quinn & Baily 1994, Sethi et al 
1993, Schnitt 1993, Willcocks 1992, Hays & Jaikumar 1988). Detta gäller 
också i de fall där organisationen har haft ett uttalat syfte att förändra verk
samheten med hjälp av IT (se t.ex. Davenport & Stoddard 1994). En över
gripande orsak till varför eventuella möjligheter med IT inte utnyttjas, har 
belysts av Lucas (1975), som konstaterat att intresset har varit fokuserat på 
tekniken. Det har glömts bort att IT skall fungera i en organisation, där 
människor kommer att påverkas på olika sätt av den nya tekniken. Lucas 
menar att denna teknikfokusering är en av huvudorsakerna till att införan
det av IT i organisationer misslyckats. Men svårigheterna att arbeta inno
vativi med en ny teknik är inte unika för IT. Schnitt (1993) konstaterar att 
tillverkande företag installerade eldrivna maskiner i snabb takt under 1900-
talets böljan, men det skulle ta 20-30 år innan företagen drog nytta av de 
potentiella produktivitetsvinster som elektriciteten indirekt medförde. 

Problemen med att arbeta innovativt med ny teknik kan spåras tillbaka till 
klassiska problem som uppstår när en organisation skall förändras med ny 
teknik (Ciborra & Lanzara 1994). Exempel på dessa problem är: osäkerhet 
och komplexitet i uppgiften eller tekniken (se t.ex. Galbraith 1977), påver
kan av maktrelationer hos olika intressegrupper (se t.ex. Keen 1981, Mar
cus 1983), samt organisationskulturen (se t.ex. Schein 1992, Smircich 
1983). På användarnivå kan problemen att utnyttja möjligheterna med IT 
vara att de mentala bilder som finns hos användarna i en organisation av 
hur verksamheten skall organiseras, inte alltid förändras lika snabbt som 
tekniken (Hays & Jaikumar 1988). Att möjligheterna med en ny teknik inte 
upptäcks och utnyttjas med en gång, beror också på att det sker en lärpro
cess över tiden. Användarna upptäcker med tiden nya användningsområden 
där tekniken kan utnyttjas för att lösa uppgifter i organisationens verksam
het (Robey & Sahay 1996). Denna lärprocess kan på ett övergripande plan 
karaktäriseras på två sätt. I första fallet genererar teknikanvändningen över 
tiden nya idéer om användningsområden som kan realiseras inom den be
fintliga verksamheten. I det andra fallet lyckas man från organisationens 
sida se mer djupgående förändringsmöjligheter, där man går utanför be
fintliga referensramar som finns för hur verksamheten skall organiseras. 
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Dessa båda typer av lärande kan karakteriseras som enkel- eller dubbel-
loop lärande. Det sistnämnda innebär att värderingar och normer för hur 
uppgifter skall utföras förändras i organisationen. (Argyris & Schön 
1996:21f) 

Förutom de problem som diskuterats som orsaker till svårigheterna att ar
beta inno vati vt med ny teknik, är att telemedicin och andra IT-applikationer 
kan ses som en nätverksteknik (Aanesatd & Hanseth 2000) och en öppen 
teknik (Rice & Rogers 1980). Detta innebär att tillämpningarna inte är 
givna på förhand. I stället kan tekniken karakteriseras i form av någon, eller 
några, allmänna egenskap/er, där det blir upp till användarna att identifiera 
de praktiska användningsområdena. För telemedicintekniken är den all
männa egenskapen möjligheten till överföring av ljud och bild i realtid. 
Sedan gäller det för användarna att försöka hitta praktiska användningsom
råden som baseras på möjligheten att överföra ljud och bild i realtid. 

Mot bakgrund av denna diskussion kan en övergripande problematisering 
göras om hur möjligheterna med IT kan realiseras i organisationens verk
samhet. Utifrån uppgifter och problem som löses i den dagliga verksamhe
ten i organisationen finns det förväntningar på vad den nya tekniken kan 
användas till, samt konsekvenser av användningen. Dessa förväntningar 
kan ses som resultatet av interaktionen mellan teknikens allmänna egen
skap/er och aktiviteter i verksamheten. När sedan tekniken blir tillgänglig i 
organisationen kommer idéerna att testas, samtidigt som idéer om nya an
vändningsområden troligen kommer att genereras i interaktionen mellan 
användare och teknik. Denna idégenerering som sker och de föreställningar 
som skapas om tekniken är emellertid inget som sker i ett slutet organisa
tionssystem, utan processen påverkas av influenser från omgivningen. 

Skillnaden mellan en nätverksteknik, som telemedicinen, och ett informa
tionssystem som införs i en avgränsad organisatorisk kontext, är att ett 
informationsutbyte kommer att möjliggöras mellan två eller flera lokala 
miljöer som är rumsligt åtskilda. Tack vare teknikens synkrona2 egenskaper 
möjliggörs en integration mellan lokala miljöer i tid och rum. Detta innebär 
att gemensamma uppgifter och problem som har hanterats sekventiellt i tid 
och rum i miljöerna, nu kan hanteras på samma plats i tid och rum, där 
bildskärmen blir den gemensamma mötesplatsen. Vidare innebär detta att 
informationsbärare som förut var tvungna att förflyttas rent fysiskt från 
plats till plats, nu kan vara tillgängliga på flera platser samtidigt. Men för 
att möjliggöra det synkrona uppgiftslösandet måste aktörerna mobiliseras 

2 Synkron - samtidig, t.ex. har telefonen synkrona egenskaper. 
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vid en och samma tidpunkt. Utifrån denna diskussion kan studiens övergri
pande problemställning formuleras: 
Hur kan den process förstås där möjligheterna med en nätverksteknik 
utvecklas och blir en del i organisationens rutinverksamhet? 

VAD ÄR "IT's MÖJLIGHETER"? 

I diskussionen har hittills begreppet IT's och telemedicinens möjligheter 
används utan att gå närmare in på vad som menas3. En möjlighet att fånga 
begreppet är att betrakta det som handlingsutrymme. Beckman (1995:201) 
argumenterar för att teknisk utveckling av: tekniska metoder, kompetenser, 
tekniska artefakter4 och operativa principer vidgar det principiella mänsk
liga handlingsutrymmet (fig. 1.1). Om vi tar telemedicin som ett exempel, 
så påverkas metoder och processer (hur något görs) i en organisation, samt 
slutresultatet (vad som görs) i organisationen. Vidare kan det utläsas ur fi
guren att telemedicinen kan göra det möjligt för organisationen att finna 
nya sätt att nå gamla mål, eller nya handlingsmål. Problemet är att det enda 
som är någorlunda enkelt att mäta är den ökade produktiviteten och i viss 
mån prestationerna, medan den kvalitativa dimensionen är svårare att ge ett 
numeriskt värde. Samtidigt är det de nya handlingsmålen som dominerar 
den vardagliga allmänföreställningen om vad tekniska framsteg är. (Beck
man 1995:202f) 

Kvalitativ 

i k 
Nya sätt att nå Nya handlings
gamla mål mål 

Metod- ^ 
förändring ^ 

Ökad produktivitet Ökad prestanda 

r 

Resultat
förändring 

Kvantitativ 

Figur 1.1. Ökat handlingsutrymme som konsekvens av teknisk förändring 
(Beckman 1995:202) 

3 Parallellt med begreppet möjligheter används också begreppet potential och det kan 
synas som om begreppen är positivt laddade. Så behöver inte vara fallet och i den 
kommande diskussionen kommer inte några värderingar att läggas på begreppen. 
4 Artefakt - Konstprodukt, konstgjort föremål (Svenska akademiens ordlista) 

6 



Ökningen av det principiella handlingsutrymmet kan också ses som en 
potentiell förändringskraft, i och med att den nya tekniken införs i en orga
nisation. Att ny teknik påverkar organiseringen av olika uppgifter torde inte 
råda något tvivel om (se t.ex. Barley 1990, 1986). En tolkning på en över
gripande nivå är att potential/möjligheter är relaterat till tekniken som för
ändringskraft. Men det kan också tolkas till en mer aktivitetsnära nivå, 
vilket kan ses som att tekniken möjliggör att uppgifter kan lösas på ett nytt 
sätt och att nya uppgifter kan lösas. Båda synsätten, tekniken som föränd
ringskraft, eller uppgiftslösare, går att utläsa i böljan av detta kapitel. Men 
beroende av vilket fokus som läggs på begreppen potential/möjligheter, så 
kommer en studie där begreppen är centrala att få olika inriktning. Om tek
niken som förändringskraft studeras, kommer sannolikt studien att belysa 
hur t.ex. konkurrensen kan förändras i olika branscher, hur produktionspro
cesser påverkas, vilken påverkan som sker på de anställdas arbetsuppgifter 
etc. Om däremot fokus ligger på tekniken som uppgiftslösare, kommer stu
dien sannolikt att belysa interaktionen mellan olika användare och tekni
ken, samt vad som påverkar denna interaktion. När begreppen poten
tial/möjligheter används i fortsättningen av denna bok, så syftas det på IT 
som uppgiftslösare. Anledningen till att detta perspektiv antas, är ett un
derliggande antagande om att det är i interaktionen mellan användare och 
teknik som förändringskraften ligger, genom att nya och gamla uppgifter 
och problem kan lösas på ett annorlunda sätt. Att detta är ett rimligt för
hållningssätt blir tydligt om vi betänker att telemedicin är en nätverksteknik 
och en öppen teknik, där användarna identifierar användningsområdena i 
interaktionen med tekniken, genom ett lärande över tiden. 

VAD ÄR (INFORMATIONS)TEKNIK? 

Hittills har teknikbegreppet behandlats mycket övergripande utan att när
mare precisera vad som menas. Att ge en entydig definition av teknikbe
greppet är inte helt problemfritt. Scott (1990) pekar på hur en tvetydig 
terminologi inom samhällsvetenskaperna har förföljt forskningslitteraturen 
om teknik och organisation. Winner (1977) har utkristalliserat tre olika 
beskrivningar av tekniken som är vanligt förekommande inom det sam
hällsvetenskapliga området. I den första beskrivningen är tekniken appara
ter, maskiner och annan fysisk utrustning. Den andra refererar till teknik 
som beteenden och kognitioner som formar ett instrumentent beteende. 
Den tredje beskrivningen refererar slutligen till organisering av personer, 
material och uppgifter. Brytting (1989a:47) gör en liknade kategorisering 
genom att studera i vilken grad tekniken påverkar organisationens hand
lingsfrihet. Den största handlingsfriheten ges om teknikdefinitionen enbart 
omfattar den tekniska hårdvaran. Den minsta handlingsfriheten ges om tek
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nikdefinitionen också omfattar arbetsorganisation och organisationsstruk
tur. 

Också IT-begreppet kan synas vara något vagt definierat (Montiero & Han-
seth 1995). Ofta syftas det på en sammankoppling av tele- och datakom
munikationsteknik som möjliggör elektronisk överföring, lagring och be
arbetning av information (se t.ex. Fulk & Desanctis 1995, Molloy & 
Schwenk 1995). Men också tekniker för folkräkning i 1800-talets England 
och USA har karaktäriserats som informationsteknik (Campbell-Kelly 
1996). 

Den inledande diskussionen om telemedicin och IT, målar indirekt upp en 
bild av att tekniken och dess inneboende möjligheter finns tillgängliga för 
organisationen. Sedan rör det sig bara om en tidsfråga innan dessa möjlig
heter upptäcks och utnyttjas i organisationens verksamhet. Men diskussio
nen visar att det kan finnas en rad hinder i vägen, för att de potentiella 
användarna skall komma fram till tekniken. Om detta perspektiv anammas, 
kommer vi indirekt att göra en uppdelning av tekniska och sociala dimen
sioner. Ett implicit antagande blir då att det är de sociala dimensionerna 
som skall modereras för att eventuella möjligheter med en ny teknik skall 
kunna utnyttjas. Tekniken ses som en extern aktör som är kapabel att direkt 
transformera organisationen och där ledningens uppgift blir att justera 
organisationen efter de krav som tekniken ställer (Robey & Boudreau 
1999:168). Det finns emellertid en inneboende motsättning i detta resone
mang, eftersom den studerade tekniken är en öppen teknik. Detta innebär 
att det är användarna som formar applikationerna i interaktionen med tek
niken, vilket medför att det är mycket svårt att avgöra på förhand hur de 
sociala och tekniska dimensionerna kan modereras. Det går att ta ytterligare 
ett steg genom att hävda att det är omöjligt att från böljan göra en distink
tion mellan det tekniska och det sociala (se t.ex. Callon 1986a, Latour 
1987). I den tekniska utrustning som placeras ut i en organisation finns det 
redan från böljan intentioner hos t.ex. teknikdesigners och beslutsfattare, 
samtidigt som det tekniska föremålen tas emot och tolkas på olika sätt av 
de presumtiva användarna (se t.ex. Kraut m. fl. 1998, Orlikowski & Gash 
1994, Orlikowski 1992, Pinch & Bijker 1987). 

Det går t.o.m. att hävda att tekniken och andra icke-mänskliga element kan 
ses som aktörer, eftersom dessa skall agera på ett visst sätt om ett nätverk 
av mänskliga och icke-mänskliga aktörer skall kunna mobiliseras (Callon 
1986b). Att se tekniken, eller andra artefakter, som aktörer är inte så märk
ligt som det låter. Tanken är att tekniken (artefakten) agerar utifrån inten
tioner och antaganden om kontexten för användningen, som har skrivits in i 
artefakterna av t.ex. en teknikdesigner (Akrich 1992). Artefakterna kan ses 
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som aktörer som agerar i en kontext på uppdrag av andra aktörer som finns 
på avstånd och artefakterna skall få aktörerna i den givna kontexten att 
agera på ett önskvärt sätt (se Law 1986). Latour (1992:235) hävdar att arte-
fakter både kan ta mänsklig form och forma mänskliga handlingar. Detta 
exemplifierar Latour med en automatisk dörrstängare, som är tillverkad av 
människor, den ersätter en mänsklig handling och den kan inta människans 
position, samt forma mänsklig handling genom att föreskriva vem som kan 
passera. Hanseth & Braa (1998) beskriver också hur tekniken kan agera på 
ett självsvåldigt sätt, även om den inte har några intentioner, genom att 
svika initiativtagarnas intentioner med en viss teknik. Att tekniken, i t.ex. 
form av ett IT-system, ibland beter sig självsvåldigt är inte så märklig som 
det låter, eftersom teknikens komplexitet innebär att det är omöjligt att på 
förhand förutse alla konsekvenser av införandet av en ny teknik i en orga
nisation (se Ciborra 1996). 

Med utgångspunkt i denna diskussion kommer teknikbegreppet i fortsätt
ningen att syfta på de tekniska artefakterna (utrustningen) och tekniken 
betraktas som en aktör. Det är också viktigt att klargöra när möjligheterna 
med telemedicin och IT diskuteras, att teknikbegreppet inte skall låsas till 
en viss modell av den tekniska artefakten. I stället är det artefaktens gene
rella egenskaper som är centrala. I fallet med telemedicin innebär detta att 
det är möjligheten att överföra ljud och bild i realtid som är den intressanta 
egenskapen hos artefakterna. 

IT-INFUSION - ETT BEGREPP SOM FÅNGAR 
IT'S MÖJLIGHETER 

Hittills har diskussionen om de förväntningar som finns på telemedicintek
niken, representerats av diskussionen om IT's möjligheter i allmänhet och 
de svårigheter som kan finnas med att utnyttja eventuella möjligheter med 
IT. Men ännu har inget begrepp presenterats som kan fånga upp det 
beskrivna fenomenet. Saga (1994), Saga & Zmud (1994) Cooper & Zmud 
(1990) och Sullivan (1985), har använt begreppet IT-infusion för att be
skriva en organisations utnyttjande av möjligheterna, eller potentialen, med 
IT. Infusionsbegreppet kan vara ett sätt att sätta en etikett på diskussionen 
om möjligheterna/potentialen hos IT. Sullivan (1985:5f) definierar IT-infu
sion som: 

"The degree to which IT has penetrated a company in terms of im
portance, impact, or significance. A company with low degree of IT 
infusion finds that computers are not strategic to its business. A firm 
with high degree of infusion finds the technology crucial. " 
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Vid första anblicken av Sullivans definition kan det förefalla som om infu
sion och diffusion (spridning) är två sidor av samma mynt. Sullivan 
(1985:6) understryker dock skillnaden mellan infusion och diffusion. En 
organisation kan ha en hög diffusion av IT, men trots det, kan infusionen 
vara låg. Det är alltså IT's strategiska betydelse för organisationen som 
betonas i Sullivan's definition. Cooper & Zmud (1990:124f) har gått ett 
steg längre i sin definition av IT-infusion genom att lägga in en effektivi
tetsaspekt: 

"Increased organizational effectiveness is obtained by using the IT 
application in a comprehensive and integrated manner to support 
higher level aspects of organizational work...The IT application is 
used within the organization to its fullest potential. " 

Vidare kan frågan ställas hur infusionens natur skall uppfattas? Skall den 
betraktas som ett tillstånd eller en process? Svaret är att den kan betraktas 
som båda delarna. T.ex. har Zmud & Apple (1992) försökt mäta graden av 
IT-infusion, medan Saga (1994) har identifierat faktorer som påverkar pro
cessen och definierar IT-infusion enligt följande (Saga 1994:3): 

"...the process of embedding IT deeply and comprehensively within 
managerial and organizational work systems, such that IT is used to 
its full potential to increase organizational effectiveness. " 

I denna bok är det processen som är det intressanta, bl.a. därför att det tro
ligen är omöjligt att veta om en IT-artefakts fulla potential används, vilket 
också kommer att diskuteras längre fram i boken. Ytterligare ett starkt 
argument för att det är processen och inte tillståndet som är intressant att 
studera, är den diskussion som finns i samhället om olika förväntningar på 
IT. Om förväntningarna skall bli möjliga att realisera, är förutsättningen att 
en infusionsprocess kommer att äga rum. Men vi vet inte hur resultaten av 
denna process kommer att se ut, men vi vet att den måste äga rum om IT 
skall få den betydelse som förutspeglas i olika visioner. 

Vad som också är värt att notera är att författarna inte för någon diskussion 
om vad IT's potential är och hur vi skall se på organisatorisk effektivitet. 
Vidare är det viktigt att fastslå att infusionen inte får uppfattas som en tek-
nikorienterad term, i så måtto att det inte är ett självändamål att IT skall 
användas till allt. På detta stadium skall det också understrykas att syftet 
med boken inte är att tala om vilka användningsområden som är positiva 
för organisationen, eftersom användningen av ny teknik medför både posi
tiva och negativa konsekvenser för olika grupper av aktörer (se t.ex. Rogers 
1995, Rivard 1987). T.ex. belyser Zuboff (1988) att införandet av IT i en 
organisation dels kan innebära att arbetsuppgifter datoriseras så att yrkes
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kunnandet blir överflödigt, dels kan arbetsuppgifterna berikas samtidigt 
som kompetenskraven höjs. 

Infusionsbegreppet kan hjälpa oss att sätta en etikett på det fenomen som 
har beskrivits som IT's möjligheter/potential. Att söka ytterligare kunskap 
om processen är en uppgift med mycket hög relevans. Men, fortfarande kan 
vi inte säga så mycket om hur processen ser ut, mer än på ett mycket över
gripande plan. Därför blir nästa fråga hur vi kan närma oss processen för att 
förstå dess mekanismer. 

IMPLEMENTERING - ETT OTILLRÄCKLIGT 
BEGREPP FÖR ATT FÖRSTÅ IT-INFUSION? 

Implementering, teknikimplementering eller IT-implementering är begrepp 
som ofta används av praktiker och forskare, för att beskriva införandet av 
en ny teknik i en organisation. Implementeringsbegreppet kan sägas 
beskriva inledningen av interaktionen mellan teknik, användare och organi
sation (se t.ex. Leonard-Barton 1988, Robey 1987, Marcus 1983)5 och 
resultatet av denna interaktion kan beskrivas som implementeringens utfall. 
Definitionsmässigt beskrivs teknikimplementering som: alla aktiviteter och 
processer som vidtas för att institutionalisera ny teknik som en stabil del av 
organisationen (se t.ex. Ettlie 1984, Lucas 1991, Tornatzky & Johnson 
1992). Det skall påpekas att tekniken och organisationen inte betraktas ur 
ett statiskt perspektiv, utan att det under processens gång sker en ömsesidig 
anpassning av teknik och organisation (Rogers 1983, Leonard-Barton 
1988). Men eftersom implementeringen syftar till att införa en ny teknik 
som skall integreras i organisationens rutiner, kan det vara vanskligt att dra 
en gräns mellan implementeringens slut och den därefter följande rutinise-
ringen (Goodman & Griffith 1991:263). 

Genom att använda implementeringsbegreppet kan vi få en viss kunskap 
om den inledande delen av interaktionen mellan tekniken, användaren och 
organisationen. Men enligt den tidigare definitionen blir begreppet proble
matiskt att använda, eftersom det finns ett antagande om att det skall ske en 
rutinisering av teknikanvändandet. Detta står i konflikt med argumentet att 
utnyttjandet av eventuella möjligheter med IT kan ses som en lärprocess 
över tiden. Vidare kan det ifrågasättas huruvida ett nående av uppställda 
mål är ett lämpligt kriterium när implementeringen av IT skall bedömas, 
eftersom diskussionen hittills indikerar att nya krav kommer att ställas på 
hur organisationer organiserar sin verksamhet och konkurrerar med var

51 kapitel 2 kommer en utförligare genomgång av implementeringsbegreppet. 
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andra. Det kommer att bli mycket vanskligt att från början ställa upp mål 
som implementeringen skall utvärderas mot, eftersom man inte exakt vet 
vilka användningsområden som kommer att utvecklas (se Christensen & 
Kreiner 1997). Ytterligare ett faktum som försvårar en tidig målformule
ring, är att komplexa IT-applikationer tenderar att driva iväg från de 
ursprungliga målen. Detta innebär att teknikens roll och funktion i den 
konkreta användningen tenderar att avvika från de ursprungliga planerna. 
(Ciborra 1996:8f) 

Resonemanget indikerar att vi måste gå bortom implementeringstankarna 
för att erhålla en ökad kunskap om infusionsprocessen. Förutom argument 
om komplexiteten i tekniken, vilket kan ses som en konsekvens av tekni
kens öppenhet, är rutiniseringen ett problem som måste hanteras. Tyre & 
Orlikowski (1994) har indirekt påvisat detta problem, genom att visa på att 
möjligheterna för en ömsesidig anpassning av en ny teknik och organisa
tion är som störst strax efter det att tekniken har införts i organisationen. 
Inom organisationen finns det institutionaliserade handlingsmönster som 
möjliggör och hindrar olika inriktningar på utnyttjandet av tekniken (op 
cit). Vidare ger en ny teknik upphov till vissa beteendemönster som kan 
vara mycket kostsamma att förändra, när de väl har blivit rutiniserade 
(Marcus 1983, Ettlie m fl 1984). 

Det finns emellertid motbilder till den ovanstående diskussionen om rutini-
seringsproblemet. Genom att använda en ny teknik sker det ett lärande 
genom handling i organisationen, vilket kan pågå i flera år efter det att tek
niken har adopterats (se t.ex. Dutton & Thomas 1985, Arrow 1962). Vidare 
hävdar Rosenberg (1982) att slutanvändaren av en komplex teknik lär sig 
över tiden, eftersom tekniken är så mångfacetterad är det omöjligt för tek
nikdesignern att förutsäga hur tekniken kommer att fungera när den 
används. Men Rosenberg gör en viktig distinktion mellan "learning by do
ing" och "learning by using". Den första formen av lärande innebär en rent 
instrumenteil träning i att använda tekniken och vilket på sin höjd resulterar 
i ett enkel-loop lärande. Den andra formen av lärande innebär att använ
darna lär sig att se nya områden för teknikanvändningen, utöver det som 
var avsett från början, vilket kan möjliggöra ett dubbel-loop lärande. Ytter
ligare argument mot att teknikens förändrande inverkan på organisationen 
är som störst i böljan, kan vi finna hos Orlikowski (1996). Orlikowski (op 
cit) argumenterar för att förändringarna pågår i små steg över tiden, som 
knappt är märkbara inom organisationen, men så småningom har en meta
morfos ägt rum. 

Utifrån denna diskussion stärks argumenten ytterligare för att infusionspro
cessen motverkas, om implementeringen av IT innebär att tekniken skall in 
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i rutinverksamheten genom att teknikanvändarna enbart får en instrumen
teil träning i att använda tekniken. A andra sidan kan det hävdas att imple-
menteringen skall pågå under en mer eller mindre oöverskådlig tid, för att 
upptäcka och utnyttja möjliga användningsområden i organisationens verk
samhet. Men detta skulle i så fall kräva en omdefiniering av implemente-
ringsbegreppet. Problemet kvarstår: hur kan infusionsprocessen förstås? 

STUDIENS SYFTE 
Hittills har diskussionen, indirekt, berört hur möjligheterna med IT kan 
utnyttjas i den enskilda organisationen. Genom att introducera begreppet 
IT-infusion har vi kunnat namnge den process där eventuella möjligheter 
med IT realiseras i organisationens verksamhet. Samtidigt har det konstate
rats att infusionsprocessen är en förutsättning för att olika visioner om IT 
skall kunna realiseras. 

Diskussionen om infusionsprocessen skall inte begränsas till enskilda 
lokala miljöer i en organisation, eftersom telemedicinen är en nätverkstek
nik. I diskussionen runt problemställningen angavs att telemedicintekniken 
öppnar möjligheter att förbinda lokala miljöer inom organisationen, eller 
mellan organisationer. Detta medför att nya möjligheter öppnas för hur 
uppgifter och problem hanteras i organisationens verksamhet. Dessa för
ändringar av den elektroniska kommunikationstekniken öppnar inte enbart 
nya möjligheter, utan ställer samtidigt nya krav på hur organisationer kan 
organisera verksamheten (Fulk & Desanctis 1995:338). Sproull & Kiesler 
(1991:159) diskuterar hur elektroniska nätverk har en potentiell roll i att 
transformera organisationer, genom att förstärka fundamentala förändringar 
i hur människor arbetar, interagerar och tänker. Men de betonar samtidigt 
att tekniken i sig själv inte kan skapa denna transformering, utan den beror 
i slutändan av policyn, design och visioner hos människor som vill organi
sera arbetet på ett nytt sätt. Utifrån detta resonemang kan vi åter se att infu
sionsprocessen äger rum i interaktionen mellan mänskliga och icke-mänsk-
liga aktörer. Men hur skall vi gå till väga för att öka kunskapen om proces
sen? 

För att öka kunskapen om en process, är en möjlighet att följa aktörerna 
genom processen (Callon 1986b). Men frågan blir då vilken, eller vilka, 
aktörer som skall följas. I detta fall blir valet tämligen enkelt: det är tekni
ken som skall följas. Anledningen till detta är att tekniken har gett upphov 
till de förväntningar som har skapats runt telemedicinen. Genom att följa 
tekniken kommer vi också åt de mänskliga aktörer som vill organisera 
arbetet på ett nytt sätt genom att använda telemedicintekniken. Dessa 
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mänskliga aktörer kan fungera som talesmän för tekniken, men de kan 
också bidra med ytterligare information om framgångar och motgångar 
under processen gång. Mot bakgrund av denna diskussion blir studiens 
syfte att: 
Öka kunskapen om infusionsprocessen genom att analysera förutsätt
ningar, drivkrafter och hinder för en allsidig och integrerad användning 
av telemedicintekniken i s jukvårdens verksamhet Denna analys möjlig
görs genom att följa tekniken. 

Om det inte tidigare har framgått tydligt, så kan infusionsprocessen sträcka 
sig över en betydande tidsrymd, från det att de första idéerna om viss tek
nik uppstår, tills det att tekniken är integrerad i en organisations verksam
het. I fallet med telemedicin kan det första embryot spåras tillbaka till 
1924. På omslaget till tidningen "Radio News" finns en bild med titeln 
"The radio doctor - maybe". På bilden finns en radio, som påminner om 
den videokonferensutrustning som används idag, med läkaren på en liten 
bildruta och patienten som sitter framför och håller upp ett instrument som 
skall överföra bilden. Denna bild publicerades tre år innan de första expe
rimenten med televisionen inleddes! (se Field 1996:37) Det skulle sedan 
komma att dröja ca 70 år innan telemedicinen blir uppmärksammad på bre
dare front inom sjukvården. 

Denna beskrivning visar på att idéerna om telemedicin har, mer eller 
mindre, legat i träda under en lång period och att telemedicinen först under 
1990-talet har hamnat i fokus inom sjukvården. Detta innebär att infusions
processen befinner sig i ett relativt tidigt stadium, vilket är studiens vikti
gaste avgränsning. Studien handlar inte om hur telemedicinanvändningen 
blir en realitet på bred front inom sjukvården. Men studiens resultat kom
mer att kunna visa på förutsättningar, hinder och drivkrafter för infusions
processen för telemedicinen inom sjukvården. 

BOKENS DISPOSITION 
I nästa kapitel, "Infusionsprocessen - implementering eller översättning?", 
redovisas en teoretisk referensram, utifrån vilken kunskapen om infusions
processen kan fördjupas. I kapitlet diskuteras infusions- och implemente-
ringsbegreppen, samt hur spänningen mellan begreppen infusionsprocess, 
implementering och rutinisering kan hanteras. Eftersom hittillsvarande stu
dier av infusionsprocessen inte har berört handlingsrelaterade dimensioner 
av organisationen, kommer några att belysas. På detta sätt kan perspektivet 
på infusionsprocessen vidgas. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
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några centrala begrepp i "Actor network theory", som kommer att visa sig 
vara centrala för att utveckla kunskapen om infusionsprocessen. 

Kapitel 3, "Studiens genomförande", är en redogörelse för de forsknings
strategiska ställningstaganden som har gjorts, samt hur data har samlats in, 
analyserats och tolkats för att uppnå studiens syfte. 

I kapitel 4 till 7 återfinns beskrivningar av de fyra fall som har studerats. I 
kapitel 4 till 6 beskrivs de fall som har följts under fyra år. I kapitel 4, 
"Visioner och skepsis - projektens framväxt och förväntningar", beskrivs 
först hur idéerna till telemedicinprojekten växer fram och varför beslutet 
tas vid den aktuella tidpunkten, 1995-96. Därefter kommer en beskrivning 
av vilka förväntningar olika aktörsgrupper har på projekten, samt vilka för
utsättningar som måste finnas för att idéer om olika användningsområden 
för tekniken skall kunna realiseras. I kapitel 5, "Idéerna möter verksamhe
ten" speglas de erfarenheter som finns efter det att telemedicinen har 
används i ett halvt år. Bl.a. beskrivs vilka konkreta aktiviteter som har 
genomförts och vad som har fungerat bra och mindre bra. Kapitel 6, 
"Telemedicin - en del i vardagens rutiner?" är baserat på de erfarenheter 
som framkommit i de intervjuer som genomfördes ett och ett halvt, samt 
två och ett halvt år efter det att projekten startade. I kapitlet avspeglas 
samma frågeställningar som i kapitel 5, samt hur telemedicin kan komma 
in i rutinverksamheten. I kapitel 7, "Teleradiologi - en parentes i telemedi
cinhistorien?", behandlas två fall som har studerats retrospektivt. Fallen 
finns med för att dels peka på likheter med fallen som beskrivs i kapitel 4 
till 6, dels för att peka på olikheter. Den främsta skillnaden som kommer att 
framgå när alla fyra fall jämförs, är betydelsen av den tekniska artefaktens 
egenskaper, för att teknikanvändningen skall bli en del av rutinerna. Vidare 
framgår också betydelsen av att den tekniska artefakten har sådana egen
skaper att teknikanvändarna kan utnyttja sin tysta kunskap. 

I kapitel 8 , "Varför sker en (återkommande) mobilisering av aktörsnätver
ket?", görs en första empirinära analys och tolkning av insamlade data, där 
förklaringarna till varför telemedicintekniken används eller inte, delas in i 
åtta teman. Förutom de teman som diskuteras sker också en analys av för
hållanden som kan påverka teknikanvändningen de lokala miljöer där tele
medicinen är tillgänglig. I kapitel 9, "Mobilisering, stabilisering och 
expandering av aktörsnätverket - infusionsprocessens essens" fördjupas 
analysen och tolkningen genom att använda de begrepp och modeller som 
introducerades i kapitel 2.1 och med detta blir det möjligt att analysera för
utsättningar, drivkrafter och hinder för infusionsprocessen, samt bygga en 
vidareutvecklad modell som illustrerar infusionsprocessen. Genom den 
tolkning och analys som genomförs i kapitlet blir det också möjligt att peka 
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på brister i de modeller och begrepp som har använts. Därför kommer en 
vidareutveckling att göras av några begrepp. I kapitel 10, "Infusionspro
cessen - mobilisering, stabilisering och expandering av uppgiftsbaserade 
aktörsnätverk", vidareutvecklas synsättet på infusionsprocessen ytterligare, 
genom att identifiera fyra stadier som processen kan genomgå. Dessa sta
dier kan dessutom ses som fyra typfall av utvecklingen av IT-användningen 
i en organisation. I kapitlets sista hälft sker en vidareutveckling av per
spektivet på översättningsprocessen, vilken är en central del i "Actor net
work theory". Detta möjliggörs genom att introducera begreppet uppgifts-
baserade aktörsnätverk, som också bidrar till att öka kunskapen om infu
sionsprocessen. 

I kapitel 11 görs slutligen en sammanfattning av studiens bidrag, dels på en 
teoretisk nivå, dels på en praktisk nivå. Boken avslutas med förslag på fort
satt forskning, som föreliggande studie har givit upphov till. 
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2 
INFUSIONSPROCESSEN -

IMPLEMENTERING ELLER 
ÖVERSÄTTNING? 

Syftet med detta kapitel är att bygga upp en teoretisk referensram utifrån 
vilken förutsättningar, drivkrafter och hinder för infusionsprocessen skall 
kunna analyseras. Kapitlet inleds med genomgång av några perspektiv på 
interaktionen mellan ny teknik och organisationen. Därefter följer en 
genomgång av hur infusionsprocessen kan beskrivas, samt en diskussion 
om vilka behov av utveckling som finns av perspektivet på processen. 
Detta avsnitt följs av en genomgång av några olika perspektiv på imple-
menteringsbegreppet, där slutsatsen är att begreppet i sin traditionella form 
inte kan användas för att beskriva IT-infusion, men genom en modifiering 
av perspektivet blir implementeringsbegreppet användbart. 

Problemet med de modeller som beskriver infusionsprocessen är att organi
sationen behandlas som en av flera variabler. Därför kommer ett handlings-
relaterat perspektiv att anläggas på organisationen, för att bättre kunna 
förstå hur infusionsprocessen kan uppstå som ett resultat av interaktionen 
mellan teknik och organisation. Men de perspektiv som anläggs på interak
tionen mellan teknik och organisation är inte tillräckligt dynamiska för att 
kunna fånga upp processen. Därför kommer actor network theory (ANT) 
att provas som ett angreppssätt för att skapa en ökad kunskap om hur infu
sionsprocessen utvecklas vid införandet av telemedicin i de studerade orga
nisationerna. 

NY TEKNIK I ORGANISATIONEN 
En deterministisk eller oförutsägbar process? 

Om begreppet infusionsprocess används för att sätta en etikett på den pro
cess där eventuella möjligheter med IT utnyttjas i en organisations verk
samhet, är frågan vilket perspektiv som kan anläggas för att studera denna 
process. Som framgår i detta avsnitt kommer det perspektiv som anläggs på 
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interaktionen mellan ny teknik och organisation att påverka i vilken 
utsträckning och på vilket sätt det är möjligt att förstå infusionsprocessens 
utveckling. 

Ett sätt att se interaktionen mellan ny teknik och organisation är att se vil
ken roll tekniken spelar i organisationen (Orlikowski 1992:399). Från 
denna utgångspunkt kan tre olika perspektiv anläggas på interaktionen: 
teknisk determinism, organisatorisk determinism/strategiska val, samt tek
niken som utlösare av strukturella förändringar. I det första perspektivet, 
teknisk determinism, betraktas tekniken som en extern kraft som i hög 
utsträckning bestämmer eller begränsar individens och organisationens 
handlingsutrymme (Markus & Robey 1988). Detta perspektiv förutsätter att 
individuella och organisatoriska variabler kan mätas och förutsägas, samt 
att man i perspektivets renodlade form bortser från individens möjligheter 
att utveckla och förändra tekniken (Orlikowski 1992). Det tekniskt deter
ministiska perspektivet kan dessutom ses som ett tämligen rationellt synsätt 
på implementeringen av ny teknik. Implementeringen ses som en administ
rativ process, där utfallet är en funktion av de uppställda målen (Borum & 
Christiansen 1993). 

I det andra perspektivet, organisatorisk determinism/strategiska val, har 
fokus förskjutits till när tekniken väl finns i organisationen. I detta per
spektiv ses tekniken som en social konstruktion där individen och organi
sationen i princip ges ett obegränsat utrymme att välja bland de möjligheter 
som tekniken ger, samt en obegränsad kontroll av konsekvenserna (Markus 
& Robey 1988). Utifrån detta perspektiv påverkar olika gruppers föreställ
ningar om en viss teknik utvecklingen och interaktionen med tekniken 
(Orlikowski 1992). Maktrelationer, politiska processer och starka profes
sioner påverkar utfallet av implementeringen (se t.ex. Borum & Christian-
sen 1993, Markus 1983). 

I det tredje perspektivet betraktas tekniken som utlösare av strukturella för
ändringar och perspektivet kan ses som en kombination av de två föregå
ende. Tekniken ses som en extern kraft som påverkar organisationen, men 
denna påverkan modereras av individer och den organisatoriska kontexten 
(Orlikowski 1992). Tankegångarna i perspektivet baseras i stor utsträck
ning på Barley's (1990, 1986) studie som påvisade att en och samma teknik 
som införs i två likartade organisatoriska kontexter kan få helt olika inver
kan på hur arbetsuppgifter organiseras. Detta p.g.a. att tekniken blir ett so
cialt objekt, vars mening definieras i den kontext där användningen sker. 

Om de tre perspektiven granskas närmare är frågan om något av dem kan 
hjälpa till med att bidra till en ökad förståelse om organisationens förmåga 
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att utnyttja möjligheterna med en öppen teknik. Ett synsätt baserat på tek
nisk determinism har ifrågasatts av bl.a. Ramamurthy (1995) och Goodman 
& Griffith (1991) om det skall vara möjligt att förklara hur nya använd
ningsområden för tekniken upptäcks. Det finns anledning att ifrågasätta det 
rationella synsätt som finns dolt i det deterministiska perspektivet när 
avancerad teknik studeras. Anledningen är att avancerade produktionstek
niker ofta är för stora och komplexa för att hanteras inom ramen för en 
enskild persons kognitiva förmåga (Eveland & Tornatzky 1990:124). Här 
vill jag hävda, något provokativt, att ett deterministiskt perspektiv garante
rat inte kommer att bidra till en ökad kunskap om infusionsprocessen. 
Huvudargumentet för detta är att vi inte bestämt kan förutsäga vad som 
kommer att hända när tekniken införs i organisationen, just p.g.a. teknikens 
öppenhet. 

Problemet med organisatorisk determinism/strategiska val är att tekniken i 
sig tenderar att försvinna i dessa perspektiv. T.ex. förbises att tekniken ger 
både möjligheter och begränsningar, eftersom fokus ligger på organisatio
nen (se Grint & Woolgar 1997, Robey 1987). Emellertid kan man hävda att 
de fysiska begränsningarna är de minst svårhanterliga i jämförelse med de 
sociala dimensionerna (se t.ex. Ahlström 1995). 

Ett problem som är gemensamt för det andra och tredje perspektivet är att 
den sociala tolkningen av ny teknik ses som given. Vissa nya tekniker kan 
ses som relativt stabila och standardiserade, medan annan ny teknik kan ge 
utrymme för varierande tolkningar över tiden. Orlikowski (1992:403) 
menar att: 

"While technologies may appear to have objective forms and func
tions at one point, these can and do vary by different users, by differ
ent contexts, and by the same user over time. " 

Dessa tre perspektiv representerar långt ifrån en fullständig genomgång av 
perspektiv som kan anläggas på interaktionen mellan ny teknik och organi
sation. Holmström (2000:55) gör en annorlunda uppdelning och lyfter fram 
fyra synsätt som har använts för att studera interaktionen mellan IT och 
organisation. De fyra är social konstruktion av tekniken, institutionell teori, 
"politiska processer"6 och struktureringsteori. Utifrån den ursprungliga 
uppdelningen kan de tre första placeras in inom samma tankesfär som 
organisatorisk determinism/strategiska val. Den gemensamma nämnaren är 
fokus på de sociala dimensionernas betydelse för interaktionen. Strukture
ringsteorin är en vidareutveckling av perspektivet "tekniken som utlösare 
av strukturella förändringar", där teknikens roll tydliggörs (se t.ex. Orli-

6 "Organizational politics" i originalform. 
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kowski 1992, Orlikowski & Robey 1991). Emellertid har de författare som 
har använt struktureringsteorin utsatts för kritik, eftersom de har behandlat 
tekniken på en alltför allmän nivå (se t.ex. Grint & Wolgar 1997, Monteiro 
6 Hanseth 1995). 

Utifrån denna genomgång av några perspektiv på interaktionen mellan tek
nik och organisation, är det tydligt att vi måste ta hänsyn till både teknikens 
egenskaper och den kontext där den skall användas, om vi skall utveckla 
kunskap om infusionsprocessen. 

Ett perspektiv som redan nämnts som en framkomlig väg för att bättre för
stå infusionsprocessen är actor network theory (ANT). I detta perspektiv 
blir teknikens roll mycket tydligt, eftersom också tekniken betraktas som en 
aktör som utövar ett inflytande på övriga aktörer. Vi skall mot slutet av 
detta kapitel återvända till ANT för att se hur den kan användas för att 
bättre förstå infusionsprocessen. Men först kommer en genomgång av tan
kegångar som baseras på de övriga perspektiven på interaktionen mellan 
teknik och organisation. 

INFUSIONSPROCESSEN - NÅGRA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Diskussionen om infusionsprocessen kan härledas till den process där 
användningen av datorbaserade informationssystem, som till en början 
används för att lösa väl strukturerade uppgifter, över tiden tenderar till att 
användas för att lösa en mera omfattande mängd uppgifter. Detta avspeglar 
en ökad förståelse om vad tekniken kan användas till inom organisationen. 
Förståelsen erhålls genom att kombinera erfarenheter av både använd
ningen av tekniken och aktiviteter inom organisationen. (Saga 1994) 

Processen där en IT-artefakt används för att lösa en ökande mängd arbets
uppgifter, kan beskrivas i termer av olika användningsnivåer (Hall & Louks 
1977)7. Hall & Louks (1977) har beskrivit sex nivåer av användning (se tab 
2.1), där det framgår att genom interaktionen mellan användaren och IT-
artefakten, utvecklas en ökad kunskap om den och vad den kan användas 
till i organisationens verksamhet. Detta leder i sin tur till en mer sofistike
rad användning där fler användningsområden upptäcks och kan utnyttjas i 
den dagliga verksamheten. Det kan konstateras att denna syn är något 
instrumenteil, eftersom fokus verkar ligga på användaren som ett mer eller 
mindre rationellt objekt, samt på tekniken. Kontexten där interaktionen sker 

7 Hall & Louks använder termen "higher levels of use". 
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är i princip utelämnad. Vi skall senare komma tillbaka till denna problema
tik. 

Användningsnivå Definition av användning 
0 Icke användning Användaren har liten, eller ingen kunskap och är inte 

involverad med innovationen och försöker heller inte bli 
involverad. 

1 Orientering Användaren skaffar information om innovationen och 
undersöker dess värde. 

II Förberedelse Användaren förbereder sig för en första användning. 
III Mekanisk användning Användaren fokuserar på dag för dag användning. Steg

vis försöker användaren att bemästra de uppgifter som 
är avsedda att lösa. 

IV A Rutiniserad användning Användningen har stabiliserats och inga eller få föränd
ringar görs i den pågående användningen. In ga tankar 
på att förbättra användningen. 

IV B Förfining Användaren varierar användningen för att öka effekterna 
av användningen. 

V Integration Användaren samverkar med kollegor för att uppnå en 
kollektiv effekt av teknikanvändningen. 

VI Förnyelse Användaren omvärderar kvalitén av användningen och 
söker större förändringar för att öka effekterna, samt 
undersöker nya utvecklingsvägar och nya mål. 

Tabell 2.1. Teknikens använc ningsnivåer (Hall & Loucks 1977) 

Saga (1994:38ff) har utvecklat begreppet användningsnivå och föreslagit 
tre olika vägar till högre användningsnivåer, vilka också konceptualiserar 
IT-infusion. Dessa tre vägar till infusion är: 1) utsträckt användning, vilket 
innebär att fler av teknikens egenskaper används för att utföra fler uppgif
ter; 2) integrerad användning: tekniken används för att etablera, eller utöka, 
kopplingen mellan olika arbetsuppgifter; 3) uppdykande användning; tek
niken används för att utföra uppgifter som inte var möjliga, eller upptäckta, 
när tekniken infördes. Det kan redan nu konstateras att det kan vara svårt 
att göra en skarp gränsdragning mellan de tre vägarna. I stället kan det kan
ske vara mera tydligt om vi lånar Mintzberg's och Waters' (1985) begrepp 
för beskrivning av strategier. Begreppen som Mintzberg och Waters 
använder är: avsedd-, genomförd- och uppdykande strategi. Således skulle 
vi kunna tala om avsedd-, genomförd och uppdykande användning, vilket 
medför att distinktionen skulle bli tydligare när olika typer av användning 
skall beskrivas. Tillsvidare kommer dock Sagas begrepp att användas vid 
genomgången av hennes studie. 

För att finna de bakomliggande faktorerna som påverkar IT-infusion 
genomförde Saga (1994) en survey av s.k. ledningsinformationssystem 
(Management information system) inom mindre organisationer, som i detta 
fall var veterinärinrättningar. Relationerna mellan de faktorer som påverkar 
infusionen framgår av figur 2.1. 
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Figur 2.1. IT-infusionens determinanter (Saga 1994:125) 

En intressant iakttagelse i figur 2.1 är att mottagligheten för förändring inte 
direkt påverkar förändring av uppgiften via IT, utan påverkan sker via till
tron8 till teknikanvändningen, som är kopplad till tilltron till användbarhe
ten. Vidare verkar en djupare kunskap om uppgiftens mål, vilket reflekterar 
"varför vi gör saker", vara starkare relaterat till IT-infusion, än organisa
tionsmedlemmars allmänna attityder till IT. En djupare kunskap om de 
uppgifter som utförs kan också tänkas reducera den upplevda komplexite
ten hos en innovation, vilken i sin tur påverkar adoptionsgraden negativt 
(se Rogers 1983). Överfört till IT-infusion indikerar detta resonemang att 
det kan vara svårt för organisationens medlemmar att förstå behovet av att 
omorganisera arbetsuppgifter, vilket i sin tur medför att processen avstan
nar. 

Enligt de faktorer som finns i figuren kan infusionsprocessen sägas vara 
beroende av organisationsmedlemmar som har en djup kunskap om upp
giftens mål, vilka kan se teknikens användbarhet och därmed se vilka 
förändringar som behöver göras i verksamheten. Den kunskap dessa orga
nisationsmedlemmar har om tekniken, vilken kan vara en länk mellan kun
skap om uppgiftens mål och tilltro till teknikanvändningen, kan ses som en 
konsekvens av den externa kommunikationen. Men utifrån relationerna i 
figuren vet vi inte hur kunskapen om uppgiftens mål påverkar tilltron till 
användbarheten och förändringar i verksamheten. Vidare vet vi heller inte 
något om hur de organisationsmedlemmar som har en djup kunskap om 
uppgiftens mål, samt en hög tilltro till användbarheten agerar för att pro
cessen skall fortskrida. Saga (1994:159) konstaterar visserligen att adoptio
nen och den följande användningen av IT inom organisationen kan vara 
beroende av nyckelaktörer, liksom det kollektiva uppträdandet av organi

8 Saga använder begreppet "beliefs". 
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sationens medlemmar. Eftersom all IT består av ett antal egenskaper som 
skall nyttjas på ett variationsrikt sätt, är det viktigt att spåra enskilda aktö
rers adoption och användning av valda egenskaper (op cit): 

"In determining infusion of such IT, it is important to track individual 
members ' adoption and use of selected features as well as the adop
tion and use of more complex applications involving interdependent 
workflows and refinement in use. " 

Saga fann också att utsträckt användning predicerade integrerad använd
ning, vilket i sin tur predicerade uppdykande användning. För de tre olika 
vägarna till IT-infusion identifierade Saga determinanter för var och en av 
de tre, vilka framgår av Tabell 2.2. Tilltro till användbarheten av tekniken 
och förändringar i verksamheten påverkade alla tre vägarna, medan andra 
faktorer enbart påverkade en, eller två av vägarna. Faktorn spridning av 
utrustning skall inte ses som en drivkraft för infusionsprocessen, utan sna
rare en förutsättning för organisationens medlemmar att använda IT. Denna 
distinktion mellan infusion och diffusion görs också av Sullivan (1985). 

Utsträckt användning Integrerad användning Uppdykande användning 
Tilltro till användbarhet 
Verksam hetsförändringar 
Spridning av utrustning 
Uppfattningar om ledningsstöd 

Attityder till förändring 
Kom m unikationsf rekvens 
Kunskap om uppgiftens mål 
Enkelhet i användning 

Tilltro till användbarhet 
Verksamhetsförändringar 
Spridning av utrustning 
Uppfattningar om ledningsstöd 
Ledningsstrukturer 

Tilltro till användbarhet 
Verksamhetsförändringar 

Ledningsstrukturer 
Attityder till förändring 
Kommunikationsfrekvens 
Kunskap om uppgiftens mål 

Tabell 2.2. Determinanter för utsträckt, integrerad och uppdykande an
vändning (Saga 1994:166) 

Sagas definition och studie av IT-infusion har givit viktig kunskap om hur 
infusionsprocessen kan förstås. Men den organisatoriska kontexten har 
endast behandlats i en begränsad omfattning och det kan dessutom vara 
svårt att kartlägga processen genom en studie vid ett tillfälle. Winston & 
Dologite (1999) har i en konceptuell modell för IT-infusion i små företag, 
belyst betydelsen av organisatoriska variabler, genom att bl.a. lyfta fram 
organisationsstruktur och IT-erfarenhet i organisationen. Organisations
strukturen refererar till centraliserings- och formaliseringsgrad. Författarna 
konstaterar att en decentraliserad struktur har ett positivt inflytande på IT-
infusionen, samtidigt som en ökad infusion kan innebära en högre grad av 
centralisering. Vidare hävdar författarna att en hög grad av formalisering i 
planering och kontroll har en positiv relation till IT-infusion (Winston & 
Dologite 1999:30). Detta kan synas mycket märkligt med tanke på den 
tidigare diskussionen om svårigheterna med att planera införandet av en 
teknik, där kunskapen är begränsad om konsekvenserna. En möjlig anled
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ning till detta synsätt kan vara att det finns en relativt stor kunskap om 
användningsområdena. Men i så fall rör det sig om rutinisering och inte om 
IT-infusion. Vidare hävdar Winston & Dologite (1999) att erfarenheten av 
IT i organisationen har ett positivt inflytande på IT-infusionen, men att det 
kan finnas undantag. Detta gäller i situationer där organisationens ledning 
är nöjd med de tillgängliga IT-lösningarna och därför inte ser någon anled
ning till förändringar. Erfarenheten av, eller kunskapen om IT skall inte ses 
som en isolerad förutsättning för hur tekniken används. Armstrong & Sa-
mabamurthy (1999) pekar bl.a. på att en kombination av kunskap om IT 
och affärsprocesser hos IT-chefen9, har ett signifikant inflytande på hur IT 
används i organisationen. 

Även om Saga och Winston & Dologite tar hänsyn till vissa organisatoriska 
dimensioner, så vet vi fortfarande inte hur de sociala dimensionerna i orga
nisationen påverkar infusionsprocessen. Att de sociala dimensionerna har 
en inverkan kan lätt inses om vi betraktar Rogers (1983) begrepp relativ 
fördel och kompatibilitet, som är två faktorer som påverkar adoptionen av 
en innovation. T.ex. leder nya arbetssätt i många fall inte till relativa för
delar för alla inblandade (se t.ex. Rivard 1987) och dessa nya arbetssätt kan 
vara inkompatibla med existerande normer och idéer i en organisation (se 
t.ex. Ramiller 1994). Organisationskulturen kan också påverka utfallet av 
implementeringen av IT, genom ett underutnyttjande, sabotage eller att IT-
applikationen anpassas till den rådande kulturen för att undvika konflikter 
(Cooper 1994). 

OKLARHETER I INFUSIONSBEGREPPET 

Om infusionsbegreppet granskas närmare kan ett antal frågeställningar, 
förutom den organisatoriska kontextens inverkan, identifieras. Hur är infu
sionsbegreppet relaterat till andra begrepp som rutinisering och implemen-
tering, samt vad menas med IT-artefaktens fulla potential? 

Att definiera en IT-artef akts fulla potential och veta när den är uppnådd, är 
något som troligen är mycket komplicerat, om det ens är möjligt (se t.ex. 
Falk & Olve 1996). Har vi dessutom diskussionen om teknikens öppenhet i 
åtanke, så ter det sig i princip omöjligt att tala i termer om full potential, 
eftersom vi inte vet hur användningen kommer att utvecklas. Visserligen 
har Zmud & Apple (1992) visat på hur en IT-infusion kan mätas, genom att 
studera i vilken omfattning data som genererades i kassaterminaler använ
des för att styra och kontrollera verksamheten i de studerade företagen. 
Men studien visar inte på hur stor del av IT-artefaktens potential som 

9 Syftar på CIO, chief information officer. 
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används, eftersom denna troligen är okänd. I stället görs en jämförelse 
mellan olika organisationer med avseende på hur omfattande användningen 
är av data som genereras. Således är det mest troligt att om vi försöker mäta 
infusionsnivån, skall måtten inte betraktas som absoluta, utan som relativa 
mått. När IT-artefakts potential diskuteras, så kan frågan ställas vem som 
definierar potentialen? Kling & Iacono (1984:1125) diskuterar hur nyckel
aktörer kan tala i termer av effektivitet för att styra IT-användningen i en 
riktning som ökar deras makt och kontroll i organisationen. Detta kan ske 
genom att utveckla strukturella och ideologiska strategier för att mobilisera 
stöd för fördelaktiga åtgärder och för att tysta kritiker. Begreppet potential 
kan således delvis ses som en social konstruktion, vilket kan tydliggöras 
genom att dra paralleller till "media richness theory". I korthet beskriver 
teorin att olika kommunikationsmedia kan överföra olika grader rikhaltig 
information (se Daft & Lengel 1986). Men informationsrikheten i olika 
media kan också ses som en social konstruktion, med avseende på vem det 
är som definierar och tolkar informationsinnehållet (se Lee 1994). I enlig
het med detta resonemang kan då graden av infusion delvis ses som socialt 
konstruerad, utifrån vem, eller vilka, det är som definierar potentialen, eller 
ser de olika användningsområdena. 

När begreppen potential och möjligheter diskuteras i samband med IT-infu-
sion, är det också viktigt att nämna begreppet IT-assimilation, som Arm
strong & Samabamurthy (1999:305) definierar enligt följande: 

"IT assimilation refers to the success achieved by firms in utilizing the 
capabilities to enhance their business performance. Not only does it 
refer to the extent to which IT has been infused into specific business 
activities, but also how effectively IT is enabling the conduct of those 
activities relative to rivals. " 

Det finns både likheter och skillnader mellan infusions- och assimilations
begreppet. Likheten ligger i kopplingen till organisationens prestationer, i 
och med den koppling som finns till effektivitet i infusionsbegreppet. Skill
naden är att det i infusionsbegreppet inte görs någon koppling mot hur 
eventuella konkurrenter använder IT. I och för sig kan man argumentera för 
att en organisation som presterar bättre än konkurrenterna skulle kunna ha 
en relativt högre grad av IT-infusion. Men det ligger utanför studiens syfte 
att undersöka effektivitetsaspekterna av processen. En av de främsta anled
ningarna till detta är att den process som studeras befinner sig i ett relativt 
tidigt skede och syftet är att studera processens förutsättningar, drivkrafter 
och hinder. I och för sig är aspekter som ökad konkurrenskraft och effekti
vare resursanvändning viktiga att beakta. Men med tanke på att telemedici
nen kan ses som en infrastrukturteknik, som befinner sig i ett tidigt skede 
beträffande utbredningen och utvecklingen av användningsområden inom 
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det organisatoriska fältet, är det svårt att säga något om teknikens inverkan 
på resursanvändningen. Vi kan dra paralleller till kapitel 1, där det konsta
terades att många företag skaffade eldrivna maskiner när elektriciteten 
kom, men det tog 30 år innan de stora produktivitetsförbättringarna slog 
igenom. 

En annan fråga som restes i inledningen på detta avsnitt var hur begreppet 
IT-infusion är relaterat till implementering och rutinisering? Redan i kapitel 
1 konstateras att användningen av implementeringsbegreppet är problema
tiskt, eftersom implementeringen syftar mot en rutinisering av teknikan
vändningen. Det finns m.a.o. en inneboende spänning mellan å ena sidan 
IT-infusion, å andra sidan implementering och rutinisering. Men vi skall 
snart se att denna inneboende spänning kan hanteras genom val av analys
nivå. 

PERSPEKTIV PÅ IMPLEMENTERING 
I kapitel 1 riktas kritik mot att implementeringsbegreppet kan användas för 
att förstå infusionsprocessen. Men, längre fram i detta kapitel skall vi se att 
implementeringsbegreppet kan vara användbart för att förstå processen, om 
rätt analysnivå väljs. I detta avsnitt kommer först en genomgång att göras 
av olika perspektiv på implementering, för att utröna begreppets förtjänster 
och brister. Ytterligare en anledning till genomgången är att begreppet är 
mycket vanligt förekommande både bland praktiker och akademiker när 
införandet av en ny teknik i en organisation skall beskrivas. 

Forskningen om implementering av IT kan på en övergripande nivå delas 
upp i två inriktningar: faktor och process (Prescott & Cogner 1995). I den 
första inriktningen är intresset riktat mot ett antal kritiska faktorer som 
måste hanteras på ett ändamålsenligt sätt för att implementeringen skall 
lyckas. I den andra inriktningen är intresset riktat mot hur processen skall 
ledas och styras för att implementeringen skall få det önskade utfallet. 

Kwon & Zmud (1987) har gjort en något mera detaljerad indelning av 
forskningen om IT-implementering genom att identifiera fem huvudinrikt
ningar. Inriktningarna har kategoriserats utefter vad som är i centrum för att 
bättre kunna förstå de problem som dyker upp i samband med implemente
ringen, samt hur dessa problem kan lösas. Inriktningarna som identifierades 
var: faktor, process, politisk, ömsesidig förståelse och föreskrivande. 
Inriktningen ömsesidig förståelse är egentligen baserad på en av faktorerna 
som anses vara kritiska vid IT-implementering, nämligen interaktionen 
mellan systemdesigner och användare (se t.ex. Hartwik & Barki 1994, Ives 
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& Olsen 1984, Boland 1978). Denna inriktning torde ha en mindre relevans 
för implementeringen av standardiserade IT-artefakter med generella egen
skaper. Istället bör det då vara mera relevant att se på organisationen där 
tekniken skall användas.10 Vidare är den föreskrivande inriktningen ett för
sök till en summering av de fyra andra inriktningarna och där föreskrivande 
råd har utvecklats för hur implementeringen skall hanteras (Kwon & Zmud 
1987:230). Den politiska inriktningen beskriver hur olika intressenter kan 
agera för att implementering av en IT-artefakt skall få en för de olika 
intressenterna önskvärd inriktning. Men den politiska inriktningen kan 
också inräknas i processynsättet (se t.ex. Borum & Christiansen 1993). 

Inom faktorsynsättet är bl.a. användaren, organisationen, problemet (som 
tekniken skall lösa), tekniken, omgivningen (Kwon & Zmud 1987)11, samt 
ledningens stöd (Fuerst & Cheny 1982) faktorer som har identifierats som 
centrala för implementeringens utfall. Ett område som är nära sammanbun
det med faktorsynsättet i implementeringsforskningen är Rogers (1983) 
teorier om innovationsspridning (se t.ex. Cale & Ericsen 1994, Moore & 
Benbazat 1991). Att det förhåller sig på detta sätt kan lätt inses om vi 
betraktar innovationsspridningen i en organisatorisk kontext. För att en 
innovation skall spridas bland organisationer måste den först implemente-
ras i dessa. Rogers (1983) har identifierat fem olika faktorer som påverkar 
adoptionen och därmed spridningen av en innovation. Relativ fördel, inne
bär att den presumtive användaren av en innovation måste uppleva en rela
tiv fördel av att använda innovationen. Kompatibilitet, anger i vilken grad 
en innovation upplevs vara konsistent med existerande system och värde
ringar som finns i organisationen. Komplexitet, avser i vilken grad en inno
vation upplevs som svår att förstå och att använda. Provbarhet, innebär i 
vilken grad en innovation kan provas i begränsad skala. Observerbarhet, 
innebär att om resultatet av adoptionen av en innovation är synligt för 
andra potentiella användare påverkas spridningen positivt. Det har emeller
tid varit svårigheter att empiriskt skilja ut dessa fem faktorer (se t.ex. Jung-
hagen 1998, More & Benbazat 1991), men de har en analytisk användbar
het. 

I processinriktningen beskrivs implementeringen antingen som ett antal 
stadier som processen genomgår (se t.ex. Cooper & Zmud 1990, Kwon & 
Zmud 1987), eller som ett antal parallella processer (se t.ex. Borum & 
Christiansen 1993, Goodman & Griffith 1991). Dessa stadier, eller paral
lella processer skall då ledas och styras för att implementeringen skall få 

10 T.ex. diskuterar Attwell (1992) betydelsen av konsulter, samt formella och informella 
interna experter vid användningen av standardiserade IT-applikationer. 
11 Dessa faktorer kan i sin tur beskrivas utifrån en rad egenskaper. Se Kwon & Zmud 
(1987) för en mera detaljerad genomgång. 

27 



det önskade utfallet. En viktig del i implementeringsprocessen är att skapa 
ett åtagande från de inblandade aktörerna, så att nödvändiga förändringar 
kan genomföras (Ginzberg 1981, 1978). I det perspektiv där implemente-
ringen beskrivs som en process som genomgår ett antal allmänna stadier, är 
det enklaste synsättet att processen genomgår två stadier: planering och 
handling (se t.ex. Schlutz et.al. 1987, Slevin & Pinto 1987). För andra pro
cessmodeller (se t.ex. Kwon & Zmud 1987) är utgångspunkten Levins 
(1947) förändringsmodell, med stadierna upptining, förändring och åter-
frysning. I dessa processmodeller är intresset inriktat på sociala föränd
ringsaktiviteter (se t.ex. Wolek 1975, Lawrense 1969). 

Implementeringsprocessen kan också ses som ett antal parallella processer. 
Borum & Christiansen (1993) beskriver implementeringen som tre paral
lella processer: administrativ, politisk och nätverksbyggande. Grundanta
gandet i den administrativa processen är att strukturer och mål kontrollerar 
aktörerna, men att valet av aktörer som skall fylla ut strukturerna är bety
delsefullt. I det politiska perspektivet ses implementeringsprocessen som en 
arena där organisatoriska enheter med olika maktbaser försöker utöva sitt 
inflytande. Inom det politiska perspektivet kan vi också se att misslyckan
den inte behöver bero på ett aktivt motstånd från de inblandade aktörerna, 
utan ett ointresse från dessa. Om det administrativa och politiska perspekti
vet utgår från den formella organisationen, så utgår nätverksperspektivet 
från att implementeringsprocessen är ett tillfälle där aktörer kopplas sam
man. Utfallet av implementeringen beror då på utvecklingen av rådande 
och utvecklade relationer. Vidare borde detta perspektiv vara relevant i 
situationer som karakteriseras av oklara och flertaliga mål, samt en tvety
dighet om mål-medel relationer och maktrelationer mellan olika intressen
ter. (Borum & Christiansen 1993) 

Goodman & Griffith (1991:267ff) beskriver implementeringen utifrån fem 
olika processer: socialisering, förbindelse, belöningsfördelning, återkopp
ling, omformning och spridning. Socialisering knyter an till den process där 
individerna skaffar kunskaper, färdigheter och en utvärderingsförmåga som 
kopplas till den nya tekniken. Denna process svarar för hur individerna 
utvecklar en social konstruktion av tekniken, vilket i sin tur påverkar hur 
individerna skaffar information om tekniken (Sproull & Hoffmeister 1986), 
samt uppträder mot och omdefinierar tekniken (Goodman m.fl. 1990). För
bindelseprocessen är kopplad till hur individerna knyts till handlingar som 
är relevanta för utnyttjandet av tekniken. Vidare påverkar graden av förbin
delse utvecklingen av positiva attityder mot tekniken, samt hur avvikande 
information om tekniken hanteras. Belöningsfördelningen kopplas till olika 
typer av belöningar som är relevanta vid implementeringen av en ny teknik, 
samtidigt som belöningsfördelningen utgör en viktig faktor för en fram
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gångsrik implementering. Återkoppling och omformning anknyter till vilka 
typer av data som samlas om tekniken och hur den kan omformas för att 
utnyttja nyupptäckta möjligheter. Spridningen anknyter till den process då 
tekniken introduceras i andra delar av organisationen. Om en spridning sker 
är det önskvärt att gemensamma värderingar med avseende på tekniken 
utvecklas i organisationen. En större introduktion av en ny teknik i en 
organisation kan också signalera en legitimitet för tekniken. Problemet med 
detta synsätt framgår om vi betänker att olika grupper inom organisationen 
kan göra olika tolkningar av tekniken. 

Både faktor- och processynsättet har utsatts för kritik från olika håll. T.ex. 
anser Prescott & Cogner (1995:17) att definitionen av de olika stadierna i 
processmodeller inte är helt konsistenta, utan varierar mellan olika fors
kare. Faktorsynsättet har kritiserats för dess oförmåga att hantera komplexa 
förhållanden mellan olika faktorer, komplexiteten i t.ex. den teknik som 
implementeras och ett indirekt antaget rationellt synsätt på organisatoriska 
förändringar (Goodman & Griffith 1991:264f). 

Kwon & Zmud (1987) har föreslagit en modell som är en syntes av de olika 
huvudinriktningar inom implementeringsforskningen om IT och som har 
modifierats något av Cooper & Zmud (1990). Kärnan i modellen utgår 
ifrån teorier om organisatorisk förändring, innovationer och tekniksprid
ning. Implementeringsprocessen beskrivs i sex stadier, som i sin tur påver
kas av fem faktorer. Stadierna som ingår i processen är initiering, adoption, 
adaption, acceptans, rutinisering och infusion. Faktorerna som påverkar 
processen är användaren, organisationen, problemet (som tekniken skall 
lösa), tekniken och omgivningen (Kwon & Zmud 1987:233ff). Nedan följer 
Cooper & Zmuds (1990:124f) definition av de sex stadier som ingår i 
modellen. I vart och ett av de olika stadierna beskrivs både processen och 
produkten (IT-artefakten). 

Initiering: Processen: Aktivt och / eller passivt sökande efter problem 
eller möjligheter i organisationen och IT-lösningar. Förändr
ingstrycket utgår antingen från ett behov i organisationen, 
en teknisk innovation, eller båda. 
Produkten: Man finner en överensstämmelse mellan en IT-
applikation och dess användning i organisationen. 

Adoption: Processen: Rationella och "politiska" förhandlingar sker för 
att få organisationens stöd för implementering av IT-
applikationen. 
Produkten: Beslut fattas om att avsätta resurser för imple-
menteringen. 
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Adaption: Processen: IT-applikationen utvecklas och installeras så att 
den blir tillgänglig för användning i organisationen. Organi
satoriska procedurer omarbetas och utvecklas. Organisatio
nens medlemmar tränas i de nya procedurerna och i att an
vända IT-applikationen. 
Produkten: IT-applikationen finns tillgänglig för användning 
i organisationen. 

Acceptans: Processen: Organisationens medlemmar förmås att medverka 
i användningen av IT-applikationen, så att denna kan använ
das i organisationens arbete. 
Produkten: IT-applikationen används i organisationens arbe
te. 

Rutinisering: Processen: Organisationens styrsystem är anpassat för att 
stödja IT-applikationen. 
Produkten: Användningen av IT-applikationen ses som en del 
av de normala aktiviteterna och är inte längre något som 
betraktas som extraordinärt. 

Infusion: Processen: En ökad organisatorisk effektivitet har möjlig
gjorts genom att använda IT-applikationen på ett allsidigt 
och integrerat sätt för att stödja organisationens mål. 
Produkten: IT-applikationens fulla potential utnyttjas inom 
organisationen. 

Modellen med de olika stadierna i implementeringsprocessen kan vid första 
påseendet verka vara tämligen rationell och rätlinjig. T.ex. har det redan 
argumenterats för att rutinisering kan motverka en allsidig användning av 
IT-artefakten, vilket i modellens termer skulle innebära att infusionsstadiet 
inte uppnås. Cooper & Zmud (1990:124) gör en ansats att komma runt 
detta problem genom att hävda att stadierna efter adoptionen inte behöver 
betraktas som sekventiella, utan de kan mycket väl uppträda parallellt. 
Tyvärr gör författarna ingen vidareutveckling av detta argument, men vi 
skall återkomma till detta längre fram i kapitlet. Vidare reser sig frågan om 
vilken analysnivå modellen gäller för. Är modellen giltig för hela organisa
tionen, potentiella användarkollektiv inom organisationen, individer i orga
nisationen, eller för den tekniska utrustningen? Det är inte heller helt 
problemfritt att entydigt definiera olika stadier i implementeringsprocessen, 
t.ex. kan acceptansbegreppet ges olika betydelser. Acceptansen kan dels ses 
som ett beslut att adoptera en IT-artefakt och dels kan begreppet tolkas som 
den tidpunkt då användningen av IT-artefakten blir rutiniserad (Prescott & 
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Conger 1995:17). Ett beslut om att adoptera en IT-artefakt behöver heller 
inte få till följd att de individer som skall använda IT-artefakten, men som 
inte har varit med att fatta implementeringsbeslutet, har adopterat denna (se 
t.ex. Ramiller 1994, Leonard-Barton 1987:7). Detta behöver inte innebära 
att modellen inte går att använda för olika analysnivåer. Modellen kan 
mycket väl användas för att studera olika analysnivåer om vi utgår från att 
adoptionen är liktydigt med investeringsbeslutet, vilket kan ses som organi
sationens adoption, medan adoptionen för slutanvändarna (secondary 
adopters) sker i adaptions- och acceptansfasen (Linderoth 1996b). Model
lens största förtjänst torde vara att vi har fått en uppsättning begrepp som 
kan användas för att studera införandet av IT i organisationer. 

Denna översiktliga genomgång av olika perspektiv på implementering av 
IT visar en stor spännvidd på hur fenomenet kan betraktas. Om implemen-
teringsbegreppet kopplas mot den inledande genomgången av olika synsätt 
på interaktionen mellan teknik och organisation, så framskymtar en deter
ministisk underton, teknisk eller organisatorisk. Denna deterministiska 
underton medför att tekniken reduceras till något förutsägbart, vilket också 
kan ses som en konsekvens av definitionen på implementering: alla aktivi
teter och processer som vidtas för att institutionalisera tekniken som en sta
bil del av organisationen. Men trots den deterministiska undertonen, har vi 
fått en uppsättning begrepp som kan användas för att identifiera olika faser 
i implementeringsprocessen. Att implementeringsprocessen också betraktas 
som parallella processer där de sociala dimensionerna uppmärksammas, 
hjälper oss också att hantera den kritik som har framförts mot att den soci
ala kontexten har ignorerats inom forskningen om IT-implementering (se 
Sahay 1997). 

För att nå en ökad kunskap om infusionsprocessen har några av författarna 
(t.ex. Goodman & Griffith 1991, Cooper & Zmud 1990) indirekt pekat på 
att implementeringen inte skall ses som en sluten process, om möjlighe
terna hos en IT-artefakt skall kunna utnyttjas. Författarna har emellertid 
inte vidareutvecklat denna problematik: hur kan vi förstå utnyttjandet av 
eventuella möjligheter med tekniken, genom att använda den uppsättning 
av begrepp som används för att beskriva implementeringsprocessen? I 
nästa avsnitt kommer jag därför att presentera en modell som möjliggör en 
beskrivning av infusionsprocessen, genom en applicering av de begrepp 
som har används för att beskriva implementeringsprocessen. Därmed 
kommer det också att bli möjligt att hantera den spänning som finns mellan 
IT-infusion och implementerings- och rutiniseringsbegreppet. 
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INTEGRERING AV INFUSIONS- OCH 
IMPLEMENTERIN GSBEGREPPEN 

Om vi återvänder till Sagas definition av IT-infusion så framgår det att IT-
artefakten skall vara "deeply and comprehensively embedded in organiza
tional activities". Denna omfattande integrering kan ses som en lärprocess 
som uppstår genom interaktionen mellan användare och IT-artefakten, vil
ket i sin tur leder till en mer och mer sofistikerad användning. Men denna 
process är inget som fortgår automatiskt. Snarare kan det argumenteras för 
att processen relativt snabbt kan stanna upp. I kapitel 1 konstateras att möj
ligheterna att anpassa teknik och organisation till varandra är som störst 
den närmaste tiden efter det att tekniken har införts (Tyre & Orlikowski 
1994). Detta beror i sin tur på att det med tiden utvecklas beteendemönster 
som kan vara svåra och kostsamma att bryta, när de väl har rutiniserats 
(Marcus 1983, Ettlie m fl 1984). Således kan vi av detta resonemang sluta 
oss till att rutinisering, eller en rutiniserad användning av IT-artefakten 
bromsar upp eller avstannar infusionsprocessen. Men det finns indicier på 
att rutinisering inte enbart är av ondo för processen. Dean et al (1992) häv
dar att en rutiniserad användning av en teknik är nödvändig för att en orga
nisation skall kunna inse möjligheten att sammankoppla arbetsflöden med 
teknikens hjälp. Ytterligare en motbild till rutiniseringens negativa inver
kan på processen ges indirekt av Robey & Sahay (1996:108) som hävdar 
att: 

"A gradual pace of technical change facilitates learning, which in 
turn dissolves potential resistance and encourages the development of 
useful applications. " 

Detta påstående stämmer väl överens med den tidigare diskussionen om att 
utnyttjandet av en komplex teknik kan ses som en lärprocess över tiden. 

Är då dessa olika perspektiv på relationen mellan IT-infusion och rutinise
ring oförenliga? Nej, det är de inte, men för att kunna inse detta skall vi 
återvända till implementeringsbegreppet. Gutek m fl (1984:234) ger oss 
utgångspunkten till att vi skall kunna inse att implementering, rutinisering 
och IT-infusion inte behöver vara oförenliga när de hävdar att system av 
avancerad IT består av: 

"...a set of loosely bundled capabilities that can be implemented in 
different ways. " 

Mot bakgrund av denna diskussion vill jag hävda att implementeringsbe
greppet kan vara användbart när infusionsprocessen skall förstås och 
beskrivas. Men fokus måste då ligga på rätt nivå. Istället för att fokusera på 
implementeringen av IT-artefakterna i sig, skall intresset fokuseras på 
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implementeringen av olika användningsområden för IT-artefakten. De be
grepp som tidigare användes i detta kapitel för att beskriva olika faser i 
implementeringsprocessen kan nu användas för att beskriva implemente
ringen av olika användningsområden för IT-artefakten. Detta medför att 
infusionsprocessen nu kan förstås som en process där flera implemente-
ringsprocesser pågår både sekventiellt och synkront (se fig. 2.2). I figur 2.2 
beskrivs implementeringscyklerna som sekventiella, vilket inte behöver 
vara fallet. De streckade pilarna i figuren visar på att en implementerings-
cykel, implementeringen av ett användningsområde, inte behöver vara 
avslutad innan nästa kan påböijas. 

Initiering 
„ _ C Initiering 

Adoption Adoption 
Rutiniserin« 

Adaption Adaption 

Acceptans 

Användningsområden 
för IT-artefakten 

Figur 2.2. Infusionsprocessen som implementeringscykler. 

Figur 2.2 illustrerar att begreppen infusion, implementering och rutinise-
ring inte behöver stå i ett motsatsförhållande till varandra. Problemet är 
snarare att använda begreppen på rätt nivå när IT studeras. Genom att 
använda begreppen rutinisering och implementering för olika användnings
områden för IT-artefakten, i stället för IT-artefakten i sig, kan infusions
processen nu beskrivas i termer av implementeringscykler. Den tidigare 
diskussionen om lärprocesser kan också den fångas in av modellen, genom 
att det är i cyklerna som ett lärande sker, vilket möjliggör att ytterligare 
cykler kan genomgås. 

Det slutliga svaret på hur infusionsprocessen kan förstås ges inte i figur 2.2, 
utan den skall i stället betraktas som en utgångspunkt för en vidare kun
skapsutveckling om processen. Det hittills förda resonemanget har inte i 
någon större utsträckning behandlat den organisatoriska kontext där infu
sionsprocessen (implementeringscyklerna) äger rum, hur denna kontext kan 
påverka processen, samt vilken roll olika aktörer kan spela. Fortfarande 
återstår det en rad centrala frågor. Hur sker t.ex. initiering, adoption, adap-
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tion, acceptans och rutinisering i den organisatoriska kontexten? Hur ser 
processen ut när en öppen nätverksteknik som telemedicin studeras? Hur 
kan identifiering och realisering av användningsområdena förstås? 

AKTÖRERNA OCH DEN 
ORGANISATORISKA KONTEXTEN 

Den organisatoriska kontext där interaktionen mellan aktörerna sker kan 
beskrivas på några olika sätt. I sin mest grundläggande form kan organisa
tioner ses som målorienterade sociala enheter med strukturella och kon-
textuella dimensioner. Strukturella dimensioner är t.ex.: centralisering, 
formalisering, komplexitet, som kan användas för att beskriva interna ka-
rakteristika på en organisation. Dessa dimensioner kan också skapa en bas 
för att mäta och jämföra organisationer. De kontextuella dimensionerna i 
sin tur, t.ex. storlek och omgivning, kan ses representera både organisatio
nen och den omgivning som influerar organisationens strukturella dimen
sioner. (Daft 1989:9ff) 

Mot denna något instrumentella syn på organisationer kan andra perspektiv 
ställas som betonar kollektiva uppfattningar och handlingar. Smircich & 
Stubbart (1985:727) beskriver organisationen i termer av människor som 
delar uppfattningar, värderingar och antaganden som stödjer dem att ömse
sidigt stärka tolkningar av deras egna och andras handlingar. Czarniawska-
Jorges (1992:32) betonar också handlingen och (Jorges & Czarniawska 
1998) argumenterar för att organisationer kan ses som ett nät av kollektiva 
handlingar som vidtas i ett försök till att forma världen och det mänskliga 
livet. Detta handlingsrelaterade perspektiv antas också av Weick (1979) 
som menar att det är mera relevant att tala om organisering, istället för 
organisationer. De handlingar som sker i den organisatoriska kontexten 
äger inte rum i ett avgränsat system, eftersom organisationen har en insti
tutionell omgivning och kan ses som en del av ett större värderings- och 
normsystem (Brunsson & Oisen 1993). 

Sammanfattningsvis ses begreppet organisatorisk kontext i denna bok som 
den arena där interaktionen sker mellan mänskliga och icke mänskliga 
aktörer. Denna arena skapas i sin tur genom aktörernas interaktioner och 
handlingar. 
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HANDLINGSRELATERADE DIMENSIONER AV DEN 
ORGANISATORISKA KONTEXTEN 

I föregående avsnitt beskrevs strukturer som något mätbart. Frågan är i vil
ken utsträckning ett perspektiv där strukturer ses som något mätbart kan 
leda till en ökad kunskap om infusionsprocessen? Det finns studier som 
t.ex. visar på sambanden mellan organisationens strukturella dimensioner 
och adoptionen av IT (se t.ex. Grover & Goslar 1993). Men dessa studier 
beskriver endast förutsättningarna för adoptionen och spridningen av IT i 
en organisatorisk kontext. Däremot sägs det inget om vad som händer när 
tekniken väl är på plats och hur den adopteras och sprids. För att öka kun
skapen om infusionsprocessen genom en användning av strukturbegreppet, 
kan en framkomlig väg vara att beskriva strukturer i termer av handlingar 
och föreställningar (se t.ex. Löwstedt 1995, Giddens 1984). Giddens 
(1984)12 beskriver i sin struktureringsteori strukturer som ett resultat av 
interaktionen mellan aktörer, där strukturerna skapas, återskapas och 
omformas i interaktionen. Giddens (1981:170) beskriver strukturer som: 

"Structure then refers to rules and resources instantiated in social 
systems, but having only a virtual existence. " 

Strukturerna som Giddens beskriver kan både underlätta och begränsa 
mänsklig handling, vilket för övrig också är ett perspektiv som läggs på IT 
(se t.ex. Orlikowski & Robey 1991, Zuboff 1988). Men strukturerna är som 
nämnts inget som existerar oberoende av allt annat, utan de manifesteras 
genom interaktionen mellan aktörer. Roberts & Scapens (1985:446) beskri
ver denna interaktion: 

"Through being drawn on by people, structures shape and pattern (i.e. 
structure) interaction. However, only through interaction are struc
tures themselves reproduced. This is the duality of structures; it is in 
this way that structures can be seen to be both the medium and out
come of interaction" 

Giddens (1984:28ff) specificerar ytterligare strukturbegreppet när han talar 
om tre typer av strukturer: betydelse-, dominans- och legitimitetsstrukturer. 
Dessa tre typer av strukturer kan ses som institutionaliserade mönster i 
interaktionen mellan aktörer. Länken mellan den strukturella nivån och 
interaktionen mellan aktörer utgörs av s.k. modaliteter (fig. 2.3). Tolk
ningsscheman är tankesätt inkorporerade i aktörernas kunskapsbank, som 
reflexionsmässigt ger stöd åt kommunikationen. Resurserna kan vara av två 

12 Giddens beskriver strukturer på samhällsnivå i sin struktureringsteori, men denna har 
använts flitigt för att beskriva interaktionen mellan aktörer, teknik och organisatorisk 
kontext (se t.ex. DeSanctis & Poole 1994, Orlikowski 1992, Orlikowski & Robey 1991) 
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slag: fördelningsmässiga eller auktoritära. De förstnämnda refererar till 
möjligheter att behärska materiella resurser, medan de sistnämnda är 
kopplade till maktutövning över personer. Normer, slutligen, kan ses som 
en uppsättning av regler som styr ett sanktionerat eller ändamålsenligt 
uppträdande (Orlikowski & Robey 1991:148). Strukturer av betydelse 
måste vidare alltid behandlas i samband med dominans- och legitimitets
strukturer och betydelsestrukturer kan endast analytiskt skiljas från de två 
sistnämnda (Giddens 1984: 29ff). 

Stuktur Betydelse • Dominans < •> Legitimitet 
—— 

Modalitet 

Interaktion 

i Tolknings- 1 

I schema | i Resurser i i Normer i 

' Å ' 

Makt • Sanktioner Kommunikation < 

Figur 2.3. Kopplingen mellan aktörers interaktioner och strukturer. 

Genomgången av några perspektiv på organisationen kan synas vara något 
kortfattad. Men en ytterligare genomgång av den rikhaltiga litteraturen 
inom organisationsteorin fyller inget ytterligare syfte så länge som tekniken 
är utelämnad. T.ex. hävdar Jorges & Czarniawska (1998) att studier av 
organisationen är ofullständiga så länge som tekniken lämnas som en vit 
fläck. Därför skall vi i nästa avsnitt se hur tekniken kan inkluderas i det 
handlingsrelaterade perspektivet på organisationen. 

STRUKTURER OCH IT 

De tre strukturbegrepp som berörts ovan kan ge oss en kunskap om den 
kontext där interaktionen sker mellan aktörerna. Ur ett innovationssprid-
ningsperspektiv går det att argumentera för att vissa IT-artefakter passar 
bättre in i vissa organisatoriska kontexter, om de har "rätt" egenskaper. 
Men denna syn ger ingen djupare kunskap om hur IT-artefaktens möjlig
heter utnyttjas. Om IT-artefakten granskas närmare så framgår det att den 
också har strukturella egenskaper (se t.ex. DeSanctis & Poole 1994, Orli
kowski 1992). Införandet av en IT-artefakt i en organisatorisk kontext är 
inget som sker slumpmässigt, även om det kan hävdas att det rör sig om 
modetrender (Abrahamson 1991), eller att det är en likriktning inom ett 
organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell 1983). Som nämndes i inled
ningen av kapitel 1 finns det olika bakomliggande syften för att rationellt 
motivera införandet av IT i en organisation. Dessa syften kan tolkas som 
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intentioner från organisationens sida att antingen förstärka eller bryta upp 
rådande strukturer, samtidigt som också teknikdesignerns intentioner kan 
avspeglas i tekniken (Orlikowski 1992). Sammantaget kan vi då se att det 
finns strukturella egenskaper hos IT-artefakten som skall realiseras, när den 
"placeras" i den organisatoriska kontexten. DeSanctis & Poole (1994:126f) 
har i en studie av gruppbeslutssystem vidareutvecklat synen på teknikens 
strukturella egenskaper, genom att beskriva sociala strukturer hos avance
rad IT på två sätt. För det första som strukturella egenskaper i form av reg
ler, resurser eller möjligheter som erbjuds av ett system. För det andra i 
form av andemeningen hos de strukturella egenskaperna, som erbjuds av 
systemet. De strukturella egenskaper som finns hos IT-artefakten kopplar 
DeSanctis & Poole till Giddens betydelse- och dominansstrukturer, i det 
avseendet att dessa egenskaper ger mening och kontroll i gruppens interak-
tion. Andemeningen hos de strukturella egenskaperna kopplas till legitimi
tetsstrukturen, genom att normer skapas för vilket beteende som är önskvärt 
i samband med teknikanvändningen. Denna andemening kan också 
avspeglas i hur tekniken presenteras för de presumtiva användarna. 

De strukturella egenskaperna hos IT som har beskrivits ovan kan klargöras 
ytterligare, genom att anlägga ett perspektiv där tekniken kan forma aktö
rernas handlingar genom att bidra med strukturella möjligheter och 
begränsningar. Tekniken kan ses som en intervention mellan aktören och 
organisatoriska strukturer, där tekniken ses som en utlösare av strukturella 
förändringar (se t.ex. Orlikowski 1992, Barley 1986, 1990, Barley & Tol-
bert 1997). Det är viktigt att påpeka att en och samma typ av teknik inte 
leder till samma typer av strukturella förändringar i olika organisatoriska 
kontexter. De förändringar som uppstår är i stället beroende av specifika 
historiska processer i de lokala kontexterna (Barley op.cit.). 

Hur kan strukturbegreppet kopplas samman med infusionsprocessen? I 
Sagas studie var en av slutsatserna att användarnas tilltro till teknikanvänd
ningen och förändring av arbetsuppgifter via IT var två huvudfaktorer som 
påverkade infusionsprocessen. Båda dessa faktorer inrymmer de tre olika 
strukturer som beskrivits. Detta kan ses om Orlikowskis (1992:409) 
beskrivning av institutionella egenskaper i en organisation betraktas. Insti
tutionella egenskaper som beskrivs är t.ex. arbetsdelning, kommunika
tionsmönster, kontrollmekanismer och arbetsorganisation. Dessa kan då i 
sin tur ses som spegelbilder av de tre strukturbegreppen (Linderoth 1997). 
För att processen skall fortgå, kan det antas att det måste ske en transforme-
ring av strukturerna, t.ex. synen på hur arbetsuppgifterna skall organiseras. 

Hur genomgripande denna transformering behöver vara varierar från fall 
till fall, eftersom det kan antas att vissa av artefaktens egenskaper stämmer 
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överens med rådande strukturer i den organisatoriska kontexten, medan 
andra inte stämmer överens. Att ny teknik påverkar strukturerna i en orga
nisation har redan diskuterats, men omfattningen på och hur transforme-
ringen skall ske råder det delade meningar om. En extrem återfinns hos 
Hammer & Champy (1994) som indirekt med sitt koncept "Businesss Pro
cess Re-engineering" förespråkar en radikal och medveten tranformering 
av strukturerna. Men det har visat sig finnas svårigheter med denna 
medvetna transformering (se t.ex. Davenport & Stoddard 1994, Zuboff 
1988). Den andra extremen i synen på transformeringen av strukturer 
representeras bl.a. av Orlikowski (1996), som hävdar att transformeringen 
sker i små mer eller mindre omärkbara steg över tiden. Oavsett om 
transformeringen bygger på ett medvetet handlande, eller om den sker 
omärkbart över tiden, reser sig frågan hur initieringen av denna 
transformering kan beskrivas? En framkomlig väg i detta sammanhang kan 
vara att använda Normanns (1975:30) begrepp signifikanta aktörer för att 
få en ledtråd till hur transformeringen av strukturerna kan initieras. 
Signifikanta aktörer är personer som har möjligheter att påverka de 
dominerande idéerna i en organisation. Genom att dessa aktörer accepterar 
nya arbetssätt och ser "nyttan", medvetet eller omedvetet, med 
användningen av en IT-artefakt, finns det möjligheter att de i interaktionen 
med övriga aktörer kan sprida kunskap om hur IT-artefaktens möjligheter 
kan nyttiggöras. På detta sätt kan först en transformering av gamla 
strukturer ske och sedan sker ett återskapande av de transformerade 
strukturerna. Svagheten i denna argumentation är om de signifikanta 
aktörerna inte ser, eller inte vill förstå möjligheterna med IT-artefakten, 
t.ex. om deras position i organisationen hotas. 

Eftersom tekniken ses som en aktör i denna bok måste frågan ställas om 
tekniken kan vara en signifikant aktör? Ja, det kan den. Enligt diskussionen 
i kapitel 1 om förväntningarna som ställs på IT, samt Sproull & Kiesler's 
(1991:151) antagande om att elektroniska nätverk har en potentiell roll i 
transformeringen av organisationer och därmed en inverkan på hur männi
skor arbetar, interagerar och tänker, så kan tekniken ses som en signifikant 
aktör. Utvecklingen av internet kan ytterligare stärka argumentet för att 
tekniken kan ses som en signifikant aktör, i och med den inverkan "nätet" 
har på människors handlingsmönster och föreställningar. 

Förutom att se den signifikanta aktören som en initierare av transforme
ringen av strukturer, kan representanter för tekniken i organisationen, s.k. 
eldsjälar (se Philips 1988), vara betydelsefulla för transformeringsproces-
sen. Dessa eldsjälar kan "föra teknikens talan" och på så sätt påverka trans
formeringen av strukturerna för att främja infusionsprocessen. Problemet i 
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sammanhanget är om eldsjälen har tillräcklig legitimitet för att övriga aktö
rer skall acceptera nya sätt att lösa uppgifter. 

Struktureringsteorin som stora delar av det hittills förda resonemanget byg
ger på har utsatts för kritik. Ciborra & Lanzara (1994) menar att Orlikows-
kis (1992) arbete, som bygger på Giddens struktureringsteori, har bidragit 
med en metateori för att sortera en mängd fenomen på ett sammanhängande 
sätt. Men att det finns en slagsida åt det återskapande hållet. Sewell (1992) 
framför liknande kritik, när han menar att struktureringsteorin har en inne
boende snedvridenhet mot stabilitet och återskapande, vilket innebär svå
righeter att hantera förändring. 

STRUKTURER OCH INSTITUTIONER 

Ett annat begrepp som bör nämnas i samband med strukturbegreppet är 
institutionsbegreppet som är vanligt förekommande i den organisationsteo
retiska litteraturen. Giddens (1984:17) kopplar samman struktur- och insti
tutionsbegreppen genom att argumentera för att sociala system har struktu
rella egenskaper, av vilka vissa kan vara mycket djupt rotade i ett system 
och de benämns som strukturella principer. De principer som har den 
längsta utsträckningen i tid och rum, kan då ses som institutioner. 

Scott (1995:33-61) har inom den institutionella teorin identifierat tre olika 
institutionella pelare: kognitiva, regulativa och normativa, som betonas 
olika i litteraturen beroende på ontologiska utgångspunkter. Dessa tre 
pelare kan, enligt Scott, sägas bäras upp av kultur, sociala strukturer och 
rutiner. Om de tre pelarna granskas närmare så kan vi finna kopplingar 
mellan dessa och Giddens tre strukturbegrepp. Den normativa pelaren 
inkluderar både värderingar och normer, som betonar det lämpliga och hur 
saker skall göras (Scott 1995:37). Jämfört med strukturbegreppet kan 
paralleller dras mellan den normativa pelaren och legitimitetsstrukturer. 
Den kognitiva pelaren kopplas till institutioner där det centrala är regler 
som konstituerar verklighetens natur, samt de ramar inom vilka mening 
skapas (op cit:40). Om vi vänder tillbaka till strukturbegreppet, kan slående 
likheter ses mellan den kognitiva pelaren och betydelsestrukturerna. Slutli
gen kan så paralleller dras mellan den regulativa pelaren och dominans
strukturer. Det blir tydligt när vi kan se att de centrala delarna i denna 
pelare är aktiviteter som regelskapande, övervakning och sanktioner. Jöns
son (1995) har kritiserat Scott och hans antaganden om de tre pelarna, 
eftersom Jonson anser att de är ontologiskt inkompatibla. Denna kritik skall 
inte utredas närmare här. Men vi kan konstatera att det finns en rikhaltig 
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flora av begrepp som beskriver s.k. "delade kunskapsmässiga strukturer"13 

och gränsen mellan begreppen är inte alltid klar. Ett exempel på detta kan 
hämtas från Orlikowski & Gash (1994:176) som räknar upp begreppen 
"cognitive maps", "frames", "interpretive frames", "interpretive schemes", 
"mental models", "paradigms", "scripts" och "thought worlds", för att 
beskriva delade kunskapsmässiga strukturer. Sedan konstaterar de i en fot
not att (op cit): 

"We will use the term \frames' in this article to refer to this general 
concept of shared cognitive structures. " 

Oavsett vilket begrepp som väljs för att sätta en etikett på s.k. "delade kun
skapsmässiga strukturer", är det övergripande fenomenet viktigt att ha i 
åtanke när infusionsprocessen skall studeras och förstås, eftersom det pekar 
på mekanismer som påverkar aktörernas handlingar. De främsta bidragen 
som begreppen kan ge, är delförklaringar till varför aktiviteter sker eller ej, 
med avseende på om olika aktiviteter är i överensstämmelse med rådande 
strukturer eller institutioner. Svagheten hos begreppen är att de betonar en 
stabilitet och icke-förändring, medan infusionsprocessen rör sig om föränd
ring, att lösa uppgifter i organisationen på ett nytt sätt. Dock är dualiteten i 
strukturbegreppet intressant, att aktörerna både skapar och återskapar 
strukturerna, vilket har en hög relevans för att förstå infusionsprocessen. 
Detta blir tydligt när en ny teknik införs i en organisatorisk kontext och 
sedan kommer att betraktas som en naturlig del i organisationen. Svagheten 
är att vi enbart kan konstatera att en tranformering av strukturerna har skett. 
Däremot får vi inte reda på hur denna transformering sker. 

ANVÄNDAREN OCH ARTEFAKTEN 

Hittills har beskrivningen av eventuella hinder och drivkrafter för infu
sionsprocessen rört sig på en relativt övergripande nivå. Som framgår har 
struktureringsteorin kritiserats för att mestadels hantera stabila förhållanden 
och återskapandet av dessa. De strukturer som har beskrivits kan trots kriti
ken, hjälpa oss att se initiala problem med introduktionen av olika använd
ningsområden för IT-artefakten. Men hur påverkas infusionsprocessen av 
aktörernas förföreställningar om IT-artefakten? Vad händer efter det att 
artefakten finns på plats i den organisatoriska kontexten och interaktionen 
mellan användare och artefakt har påbörjats? Som beskrivits tidigare kom
mer denna interaktion att leda till strukturella förändringar i den organisato
riska kontexten. För att förstå dessa förändringar måste vi försöka beskriva 
vad som händer i interaktionen mellan användare och artefakter. 

13 "Shared cognitive structures" 
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För att beskriva hur infusionsprocessen kan tänkas förlöpa kan vi ta en 
utgångspunkt hos Louis och Sutton (1991) som hävdar att individer i orga
nisationer mestadels förlitar sig på ett vanemässigt tänkande14 som guidar 
tolkningar och handlingar. För att sedan kunna se möjligheter med en ny 
teknik är det nödvändigt att växla från ett vanemässigt tänkande till ett 
aktivt tänkande. Schön (1983:61f) beskriver dessa två förhållande som 
"knowning-in-practice", vilket kan beskrivas som en automatisk process 
som styr handlingarna, samt "reflecting-in-action", där aktören reflekterar 
över praktiken när hon är mitt uppe i den. Men för att åstadkomma reflek
tion i handlingen krävs det att aktören noterar och skapar en mening av 
händelser i omgivningen. Starbuck & Miliken (1988:36) menar att: 

"Noticing determines whether people even consider responding to en
vironmental events. If events are noticed, people make sense of them; 
and if events are not noticed, they are not available for sensemaking. " 

Kopplat till infusionsprocessen kan ovanstående diskussion ge ledtrådar till 
hur en ny teknisk artefakt kommer att tas emot i den lokala miljön där den 
placeras. Grundförutsättningen för att infusionsprocessen skall starta och 
fortlöpa är för det första att aktörerna överhuvudtaget tar notis om den nya 
tekniken. För det andra är det nödvändigt att aktörerna lämnar de tolk
ningsscheman som styr det vanemässiga handlandet och börjar reflektera 
över sina handlingar. Detta är också en av de centrala punkter som Saga 
trycker på i sin infusionsmodell, att aktörerna reflekterar över "varför vi 
gör saker". 

Det är inte givet att aktörerna aktivt börjar reflektera över varför man utför 
en viss aktivitet, när en ny teknisk artefakt kommer in i den lokala kontex
ten. Vad som med största sannolikhet kommer att hända är att aktörerna 
förr eller senare kommer att skapa sig föreställningar om, eller "teknikbil
der"15 (Orlikowski & Gash 1994:178) av den nya artefakten: 

"Technology frames are the underlying understanding that members 
of a social group come to have of particular technological artifacts, 
and they include not only knowledge about the particular technology 
but also local understanding of specific uses in a given setting. " 

Dessa "teknikbilder" påverkas i sin tur av tre olika områden (Orlikowski & 
Gash 1994:183f): 1) Teknikens natur - refererar till människors bilder av 
tekniken och deras förståelse av dess möjligheter och funktion; 2) Teknik
strategi - människors uppfattning om varför deras organisation har inför
skaffat och implementerat tekniken. Här inkluderas också människors för
ståelse av motivet eller visionen bakom adoptionsbeslutet och teknikens 

14 "Habits of mind" 
15 Technological frames. 
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eventuella värde för organisationen; 3) Tekniken i användning - männi
skors förståelse av hur tekniken kommer att brukas i den dagliga använd
ningen och de troliga eller aktuella förutsättningar och konsekvenser som 
är förbundna med användningen. 

Ovanstående resonemang indikerar att aktörernas "teknikbilder" till en viss 
del kommer att påverka infusionsprocessen, beroende på vilka bilder som 
skapas av aktörerna. Som vi redan har varit inne på kan olika grupper av 
aktörer skapa olika typer av "teknikbilder" (se t.ex. Pinch & Bijker 1987). 
Det är inte alls givet att alla grupper i organisationen kommer att se "möj
ligheterna" med en ny IT-artefakt. 

INFUSIONSPROCESSEN - ATT ÖVERSÄTTA 
IDÉER TILL HANDLING 

I figur 2.2 illustrerades infusionsprocessen som multipla implementerings-
processer där olika användningsområden för en IT-artefakt implementeras 
sekventiellt eller parallellt. Vidare konstateras att olika strukturer kan 
främja eller hämma processen, samtidigt som strukturerna förändras i och 
med att en ny teknik kommer in i den organisatoriska kontexten. Aktörer
nas roller varierar i den hittills förda diskussionen, från "passiva" återska-
pare av strukturer, till att de spelar en mycket central roll i transforme-
ringen av strukturer. Men när interaktionen mellan användare och teknik 
har beskrivits, så framstår användarna som reaktanter, i den meningen att 
de skapar positiva eller negativa föreställningar om den tekniska artefakten. 
Det går i och för sig, ur ett politiskt perspektiv, att hävda att intressenterna 
agerar mera aktivt i stödjandet av eller motståndet mot en innovation för att 
slå vakt om sina intressen. Att se aktörerna som reaktanter kan till viss del 
sägas vara ett genomgående tema i implementeringssynsättet. Antingen 
finns det en överensstämmelse mellan användarens och teknikens karakte-
ristika och det blir en acceptans, eller så krävs det en adaption av användare 
och teknik för att få en acceptans. Eller, så finns det ingen överensstäm
melse och vi får ingen acceptans. Detta synsätt modifieras något om tekni
ken ses som en utlösare av strukturella förändringar, där interaktionen 
mellan användare och teknik modifierar strukturerna över tiden. Ett pro
blem i detta sammanhang är om teknikanvändningen bygger på frivillighet, 
eller att det inte finns några mekanismer som styr de potentiella användarna 
mot en interaktion med tekniken. Detta problem belystes redan tidigare i 
samband med diskussionen om användarens eventuella förmåga att reflek
tera i sina handlingar. För att en reflektion överhuvudtaget skall vara möj
lig, måste användaren ta notis om händelser i omgivningen. Detta problem 
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belyses i förbindelseprocessen (Goodman & Griffith 1991:268f), där 
användarna knyts till handlingar som är relevanta för teknikanvändningen. 
Kärnfrågan i ovanstående resonemang kvarstår: hur kan processen beskri
vas där aktörerna knyts samman i ett nätverk, där olika användningsområ
den för en teknisk artefakt upptäcks och integreras som en del i organisa
tionens verksamhet. 

Eftersom studiens syfte är att öka kunskapen om infusionsprocessen genom 
att följa tekniken, är ett angreppssätt att se vad de potentiella användarna 
gör när en ny teknik, eller en ny idé kommer in i en organisation. Latour 
(1987, 1986) argumenterar för att en innovations öde ligger i de potentiella 
adoptörernas händer, där den initiala kraften i en kedja inte är mera viktig 
än den andra, eller hundrade personen som är involverad (Latour 
1986:267): 

"...the spread in time and space of anything - claims, orders, artifacts, 
goods - is in the hands of people; each of these people may act in 
many different ways, letting the token drop, or modifying it, or de
flecting it, or betraying it, or adding to it, or appropriating it. " 

Den process som Latour beskriver ovan benämns som översättning (trans
lation). Översättningen innebär en process där idéer färdas i tid och rum 
och där idéerna materialiseras till objekt, vilka sedan kan övergå till idéer 
igen, o.s.v. Det är emellertid viktig att komma ihåg att om en person eller 
en grupp gör en upptäckt, så krävs det fortfarande att många andra personer 
deltar i processen om idén skall materialiseras (Czarniawska & Joerges 
1996). Latour (1987) exemplifierar detta bl.a. genom att beskriva utveck
lingen av dieselmotorn. Diesel var bara en person i ett nätverk av aktörer 
som krävdes för att den ursprungliga idén slutligen kom att kommersialise
ras. Detta skedde efter det att ursprungsidén hade materialiserats och åter
gått till idéer ett antal gånger. Det nätverk som krävs för att idéer skall 
översättas genom tid och rum innehåller inte bara mänskliga aktörer, utan 
också icke mänskliga aktörer. Diesel var således inte bara beroende av t.ex. 
ingenjörer och finansiärer, utan också av att de olika delarna och bränslet i 
motorn verkade tillsammans på ett önskvärt sätt. 

ACTOR NETWORK THEORY 
Den översättningsprocess och de aktörsnätverk som har beskrivits är cen
trala begrepp inom den s.k. "actor network theory" (ANT) (Latour 1987, 
Callon 1986b, Law 1986). I ANT ses samhället som ett helt sammanvävt 
socio-tekniskt nät som består av ett heterogent nätverk av aktörer, institu
tionella och organisatoriska anordningar, textuella beskrivningar och 
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arbetspraxis (Hanseth & Monteiro 1997:185). Callon (1987:93) beskriver 
aktörsnätverket enligt följande: 

"...the actor-network is reducible neither to an actor nor a network. 
Like networks it is composed of a series of heterogeneous elements, 
animate and inanimate, that have been linked to one another for a 
certain period of time... the entities it is composed of whether natural 
or social, could at any moment redefine their identity and mutual re
lationships in some new way and bring new elements into the net
work. " 

Detta aktörsnätverk byggs upp av någon eller några aktörer, som försöker 
göra sig till talesmän för andra aktörer som skall ingå i nätverket, genom att 
översätta deras intressen till sina egna. Callon & Latour (1981:279) definie
rar översättning (translation) enligt följande: 

"By translation we understand all the negotiations, intrigues, calcula
tions, acts of persuasion and violence, thanks to which an actor or 
force takes, or causes to be conferred on itself authority to speak or 
act on the behalf of another actor or force. 'Our interests are the 
same', 'do what I want ', 'you can not succeed without going through 
me\ Whenever an actor speaks of 'us1, s/he is translating other actors 
into a single will, of which s/he becomes spirit and spokesman. S/he 
begins to act for several, no longer for one alone. S/he becomes 
stronger. S/he grows. " 

Det aktörsnätverk som resulterar i den översättningsprocess som Callon & 
Latour beskriver ovan, skapas när en aktör har blivit legitimerad att agera i 
namn av andra aktörer. Men för att komma dithän har aktören och dennes 
argument varit inblandade i ett antal "test" där andra aktörer skall övertygas 
om att idén är värdefull för dem (Latour 1987:74). För att dessa test skall 
lyckas måste aktören skaffa sig allierade som stärker aktörens position. De 
allierade kan vara alltifrån andra aktörer som tror på idén, till vetenskapliga 
fakta som används för att övertyga andra aktörer. Aktörsnätverkets stabili
tet och utbredning beror sedan i sin tur på hur mycket som aktörerna lyckas 
placera i svarta lådor (black boxes), vilket beskrivs av Callon & Latour 
(1981:284f) enligt följande: 

"An actor grows with the number of relations he or she can put, as we 
say, in black boxes. A black box contains that which no longer need to 
be reconsidered, those things whose contents has become a matter of 
indifference. The more elements one can place in black boxes - modes 
of thoughts, habits, forces and objects - the broader the construction 
one can raise. " 

44 



Den svarta lådan kan också sägas existera när nätverket inte längre är bero
ende av de interaktioner som skapade det (Callon & Latour 1981). Detta 
innebär att aktörer i nätverket kan bytas ut, utan att det sker en omdefinie-
ring av nätverket. Metaforen med svarta lådor används också när Callon & 
Latour (1981:285) gör en distinktion mellan mikro- och makroaktörer, 
genom att hävda att makroaktörer är enbart mikroaktörer som sitter på top
pen av flera (läckande) svarta lådor. 

VAD SKALL ÖVERSÄTTAS? 

När vi talar om översättning är det mycket viktigt att poängtera att det inte 
är meningsfullt att tala om översättning i största allmänhet. I stället måste 
ett medium definieras i vilket översättningen kan skrivas in: t.ex. texter, 
tekniska objekt, projektgrupper, valutor, förkroppsligade färdigheter (Cal
lon 1991:143). Översättningar som skrivs in i tekniska artefakter kan ses 
som en process där heterogena intressen översätts, stabiliseras och slutligen 
skrivs in i tekniken (Akrich 1992). När ett aktörsnätverk väl har stabilise
rats efter en rad översättningar, kan det karakteriseras som irreversibelt. 
Aktörsnätverkets irreversibilitet är en konsekvens av irreversibiliteten i en 
översättning, vilken beror på två saker. För det första i vilken omfattning 
det är möjligt att gå tillbaka till en punkt där översättningen var en bland 
flera andra. För det andra, i vilken omfattning översättningen påverkar 
kommande översättningar. (Callon 1991:149f) 

Inskriptioner i sin tur kan relateras till användningsmönster eller handlings
program som är inskrivna i en teknisk artefakt (Akrich 1992:205). Akrich 
(1992:208) beskriver inskriptioner på följande sätt: 

"Designers thus define actors with specific tastes, competencies, mo
tives, aspirations, political prejudices, and the rest, and they assume 
that morality, technology, science, and economy will evolve in par
ticular ways. A large part of the work of innovators is that of "in
scribing" this vision of (or prediction about) the world in the technical 
content of the new object....The technical realization of the innova
tor's beliefs about the relationship between an object and its sur
rounding actors is thus an attempt to predetermine the settings that 
users are asked to imagine. " 

De inskrivna handlingsprogrammen kan i sin tur vara svaga/flexibla, eller 
starka/oflexibla. Ett exempel på en artefakt med svaga inskriptioner är 
hammaren, medan det löpande i Chaplins film "Moderna tider" är ett 
exempel på en artefakt med en stark inskription. (Hanseth & Monteiro 
1997:186) Styrkan i en inskription är emellertid inte given på förhand. 
Latour (1991) beskriver hur styrkan på inskriptionen i en artefakt kan ökas 
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genom en serie översättningar och exemplifierar detta med hur en hotelldi
rektör får gästerna att följa ett önskvärt handlingsprogram: att lämna till
baka rumsnyckeln, i stället för att behålla den. Efter en serie översättningar 
skrivs slutligen hotelldirektörens önskemål in i artefakten (rumsnyckeln), 
genom att en metallklump fästes vid nyckeln. På detta sätt blir inskriptio
nen tillräckligt stark för att de flesta gästerna skall följa det önskvärda 
handlingsprogrammet, istället för att följa ett anti-program, vilket innebär 
att gästen behåller nyckeln. Detta är ett av tre tänkbara sätt att stärka 
inskriptionen. Hanseth & Montiero (1997) ser från en analytisk utgångs
punkt tre aspekter som inskriptionens styrka beror av. 1) Storleken och 
komplexiteten i det omgivande aktörsnätverket som är kopplat till inskrip
tionen. 2) Till vilken grad inskriptionen är lierad med det omgivande 
aktörsnätverket. 3) Styrkan på inskriptionen i sig. 

Om vi för ett ögonblick går tillbaka till infusionsprocessen, så kan vi se att 
begreppen aktörsnätverk, översättning och inskription kan vara en lovande 
väg till en ökad kunskap om IT-infusion. Tidigare i kapitlet konstaterades 
att en IT-artefakt kan ha en rad olika användningsområden, som vart och ett 
kunde implementeras i organisationen. Detta antagande grundade sig på att 
IT kan ses som öppen teknik där användningsområdena inte är givna på 
förhand. I stället kan vi se att IT-artefakten har någon/några grundläggande 
egenskap/er, som för telemedicinen är överföring av ljud och bild i realtid. 
Dessa egenskaper skall sedan översättas till konkreta handlingar i de olika 
lokala miljöerna där tekniken är tillgänglig. Men för att översättningarna 
skall kunna realiseras måste ett aktörsnätverk mobiliseras med mänskliga 
och icke-mänskliga aktörer. Om sedan en koppling görs till inskriptionsbe
greppet, så är det tydligt att telemedicinen är en teknisk artefakt med 
svaga/flexibla inskriptioner, vilket kan möjliggöra diversifierade översätt
ningar. Dessa diversifierade översättningar kan sedan utryckas i termer av 
de implementeringscykler som beskrivs i figur 2.2. A andra sidan är pro
blemet med de svaga/flexibla inskriptionerna att den mänskliga aktören kan 
ignorera att låta sig mobiliseras i aktörsnätverket. 

ÖVERSÄTTNINGSPROCESSEN 

Callon (1986b) har beskrivit fyra olika faser i översättningsprocessen under 
vilka aktörer identifieras och deras möjliga interaktioner och handlingsut
rymme förhandlas och begränsas. De fyra faserna är: problematisering, 
intresseskapande, enrollering och mobilisering av de allierade. 

Första fasen problematisering, eller hur bli oumbärlig, innebär att en eller 
några grupper av aktörer identifierar en frågeställning som ett problem av 
något slag. I detta skede gäller det att försöka identifiera vilka aktörer som 
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är oumbärliga för att lösa detta problem och vilka roller och relationer de 
olika aktörerna skall ha. Det är också viktigt att komma ihåg att de aktörer 
som skall ingå i nätverket har olika mål för sina verksamheter. Det gäller 
då att finna en s.k. obligatorisk passage (obligatory passage point), som är 
en frågeställning, vars svar samtliga inblandade aktörer har nytta av, 
oavsett deras mål. Eller annorlunda uttryckt: de ingående aktörerna skall se 
att deras allians runt frågeställningen är fördelaktig för var och en av dem. 
Om de aktörer som har initierat skapandet av aktörsnätverket är tillräckligt 
skickliga, kan de försöka göra sig oumbärliga för övriga aktörer, genom att 
övertyga dessa om att de inte har någon framtid utanför aktörsnätverket. 

Problemet är att fånga övriga aktörers uppmärksamhet och intresse. Latour 
(1987:108ff) har förslagit fem strategier för att få aktörerna intresserade. 
Första strategin är att följa andra, eftersom din idé och andras intressen 
sammanfaller. Risken med denna strategi är att bli marginaliserad, eller att 
idén blir helt förändrad under resans gång. För att undvika dessa problem 
kan den andra strategin tillämpas, låta de andra följa dig för att på så sätt ha 
en större kontroll över processen. Problemet är om du är liten och maktlös i 
förhållande till de aktörer som du skall följa. Egentligen finns det enbart en 
orsak till att de skall följa din väg, att deras vanliga väg är avskuren. Detta 
leder vidare till den tredje strategin: föreslå en alternativ väg mot målet. 
Detta är möjligt om tre villkor är uppfyllda: huvudvägen är avskuren; den 
alternativa vägen är väl utmärkt; samt att den verkar kort. Den fjärde 
strategin kan användas för att kompensera brister i den tredje strategin och 
den går ut på att rekonstruera intressen och mål. Detta kan göras genom att 
målen förflyttas, nya mål eller grupper skapas, den alternativa vägen görs 
osynlig, eller bevis levereras. Den femte strategin slutligen, kan sägas vara 
en sammanfattning av de fyra första och den innebär att bli oumbärligt för 
aktörerna på väg mot sina mål. 

Den andra fasen i översättningsprocessen, intresseskapande, eller hur de 
allierade kommer på plats, beskriver Callon (1986b:207f) som: 

"...the group of actions in which an entity attempts to impose and sta
bilize the identity of the other actors it defines through its problemati-
zation. " 

Nu måste försök göras att "isolera" aktörerna från andra influenser som kan 
tänkas påverka dem. Hur skall man då agera för att lyckas få aktörerna att 
behålla intresset för det som skall åstadkommas inom aktörsnätverket? 
Callon (1986b:209) är något drastisk då han hänvisar till Feyerabends 
uttryck "anything goes", när aktörerna skall hållas inom nätverket. Callon 
(1986a: 108) är lite mera preciserad när han teoretiserar runt isoleringen av 
aktörerna: 
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"To interest other actors is to build devices which can be placed 
between them and all other entities who wants to define their identities 
otherwise. A interest B by cutting or weakening all the links between B 
and the invisible (or at times quite visible) group of other entities C, 
D, E etc. who want to link themselves to B. " 

Om intresseskapandet lyckas så kommer validiteten av problematiseringen 
och de allianser den medför att bekräftas mer eller mindre (Callon 
1986b:209f). 

I den tredje fasen, enrolleringen, eller hur roller definieras och koordineras, 
skall nätverket stabiliseras ytterligare genom att aktörerna förankras i sina 
positioner, eftersom intresseskapande inte nödvändigtvis leder till de öns
kade allianserna. Enrolleringen varken medför eller utesluter fördefinierade 
roller. Den anger en "plan" där en uppsättning av sammankopplade roller 
är definierade och tillskrivna till aktörerna som accepterar dem. Dessa defi
nierade roller är emellertid inte fasta (Callon 1986b:211): 

"To describe enrolment is thus to describe the group of multilateral 
negotiations, trials of strength and tricks that accompany the intéres
sement and enable them to succeed. " 

Enrolleringen kommer att underlättas om den frågeställning som identifie
rades som en obligatorisk passage under problematiseringen, resulterar i ett 
antal tillfredsställande svar för de involverade aktörerna. Detta innebär att 
påståendena i problematiseringen omvandlas till fakta. 

Den fjärde och sista fasen i översättningsprocessen är mobilisering av de 
allierade. Om processen har lyckats så har ett nätverk byggts upp där aktö
rernas handlingsutrymme har reducerats i och med de relationer som aktö
rerna är uppbundna i. Ett problem i detta stadium är om de talesmän som 
skall representera nätverket är representativa. Har de mandat att föra de 
övrigas talan? Callon (1986b:218ff) hävdar att det nätverk av relationer 
som har byggts upp, kan utmanas och förrådas när som helst. För att und
vika att detta sker gäller det att skapa en svart låda av nätverket, vilket tidi
gare nämndes. 

Skapandet av svarta lådor, kan vid en första anblick ses som hämmande för 
infusionsprocessen, eftersom idén går ut på att begränsa aktörernas hand
lingsutrymme. Men här kan man framföra samma argument som vid dis
kussionen om rutinisering och implementering, nämligen perspektivet, eller 
vad som är i fokus för vårt intresse. Är det användningen av tekniken i sig 
som skall förpackas i en svart låda, eller är det de olika användningsområ
dena? 
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KRITIK MOT ANT 

Eftersom ANT spelar en central roll i den teoretiska referensramen och i 
den vidare analysen och tolkningen av det empiriska materialet, är det på 
sin plats att granska den kritik som riktas mot ANT. Kritiken kan övergri
pande delas upp i fyra olika spår (Holmström 2000). ANT kan ses som 
anti-humanistiskt, eftersom den inte gör någon skillnad mellan mänskliga 
och icke-mänskliga aktörer och därmed abdikerar från det mänskliga 
ansvaret (se Collins & Yearly 1993). För det andra har ANT anklagats för 
att vara relativistiskt, vilket bl.a. har kommit till utryck i det s.k. "science 
war". För det tredje har ANT anklagats för att vara en icke-teknisistisk 
teori. Grint & Wolgar (1997) anser att det är oklart om den icke-mänskliga 
aktören har "verkliga" egenskaper (properties), eller om dessa är socialt 
konstruerade. Den fjärde typen av kritik som har riktats mot ANT är att den 
har en alltför stark slagsida åt ett ledningsperspektiv, eller att den är Machi-
avellisk (Latour 1999b). Begreppet Machiavellisk syftar på de idéer som 
Machiavelli (1513) framförde i sin bok "Fursten", där han beskriver olika 
typer av strategier som kan tillämpas för att skaffa sig allierade och därmed 
kunna gå segrande ut ur maktkamper. Ett ytterligare problem som dyker 
upp när ANT används är var gränserna för nätverket skall dras (Grint & 
Wolgar 1997:30), vilket kan bli problematiskt när vi betänker att Callon 
och Latour inkluderar både elektroner och bakterier i nätverket. 

Vilken relevans har då denna kritik om ANT skall användas för att utveckla 
en ökad kunskap om infusionsprocessen? Vid den första anblicken verkar 
den tredje punkten vara allvarligast, att ANT skulle vara en icke-teknisis-
tisk teori, eftersom tekniken är en central del i denna studie. Grint & Wool-
gar (1997), som ligger bakom kritiken, anser att det endast existerar 
angreppssätt som är socialkonstruktivistiska eller tekniskt deterministiska. 
Denna kritik mot ANT har varit vanligt förekommande, eftersom ANT 
varken tillhör det socialkonstruktivistiska eller tekniskt deterministiska läg
ret (Holmström 2000:77). Som kontrast mot denna kritik hävdar Star 
(1991:41) att ANT har öppnat helt nya vägar för att analysera tekniken. 

Att ANT har en slagsida åt ett ledningsperspektiv har uppmärksammats av 
Star (1991) som kritiserar ANT för att helt fokusera på aktörerna i nätver
ket och negligera de aktörer som hamnar utanför nätverket. Detta är emel
lertid inte en kritik som innebär att ANT skulle vara olämplig för att 
utveckla kunskapen om infusionsprocessen. Kritiken pekar snarare på 
något som vi känner till och har behandlat, nämligen att införandet av en ny 
teknik kan få och får negativa konsekvenser för någon, eller några, grupper 
inom en organisation. Det är viktigt att vi ä r medvetna om detta problem, 
men frågan som sådan ligger utanför studiens syfte. Men de negligerade 
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aktörerna kan få betydelse om de motarbetar skapandet av nätverket och 
detta motstånd påverkar nätverket i något avseende. Att ANT abdikerar 
från det mänskliga ansvaret bemöter Callon (1999:183) när han hävdar att 
ANT utvecklades just för att analysera situationer där det var svårt att skilja 
mellan det mänskliga och icke mänskliga och där aktörerna hade skiftande 
form och kompetenser. 

Beträffande relativism kommer detta att behandlas i nästa kapitel. Dess
utom har Latour (1999a:Iff) uttryckt sin förvåning över den s.k. "Science 
war" debatten och han har gjort en distinktion mellan sitt eget arbete och 
relativism när han konstaterar (Latour 1993:140): 

"...at the end of the process, there is indeed a nature we have not 
made, and a society we are free change; there are indeed indisputable 
scientific facts and free citizens" 

Problemet med var gränserna för nätverket skall dras kan sägas vara ett 
problem som forskaren måste hantera i sin analys, genom att se vilka 
element i nätverket som har spelat en roll för att översättningsprocessen har 
tagit en viss väg. 

EN TENTATIV MODELL AV 
INFUSIONSPROCESSEN 

En central tes i första delen av detta kapitel är att implementeringsbegrep-
pet är otillräckligt när infusionsprocessen skall beskrivas. Grunden för 
denna tes är att implementeringen syftar till rutinisering av användningen 
av den nya tekniken, vilket i sin tur kan innebära att teknikanvändningen 
alltför snabbt stelnar i sina former. Implementeringsbegreppet är dock 
användbart om fokuseringen riktas mot implementeringen av olika använd
ningsområden för tekniken. Detta medför att infusionsprocessen kan 
beskrivas i termer av implementeringscykler, vilket innebär att ju fler cyk
ler som genomgås, desto längre fortskrider processen. Men hur kan infu
sionsprocessen förstås utifrån den vidare diskussion som har förts i detta 
kapitel? 

Implementeringscyklerna kan ses som en översättning av den tekniska arte-
faktens generella egenskap/er, till konkreta användningsområden i organi
sationens verksamhet. Men för att denna översättningsprocess skall komma 
igång, krävs det att de aktörer som gör översättningarna har en kunskap om 
uppgiftens mål och om tekniken för att därmed kunna se teknikens eventu
ella användbarhet, vilket kommer till uttryck i översättningarna. Kunskapen 
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om tekniken kan beskrivas med de teknikbilder som dessa aktörer utvecklar 
och som bl.a. inkluderar deras förståelse om teknikens möjligheter och 
funktion. Översättningarna som sker implicerar vidare att det sker föränd
ringar i verksamheten, vilket är en central förutsättning för infusionspro
cessen. Verksamhetsförändringarna kan vidare leda till att översättnings
processen fortskrider, genom att aktörerna ser nya användningsområden i 
interaktionen med tekniken, samt att andra aktörers teknikbilder påverkas. 
(Se fig 2.4) 

Figur 2.4. Infusionsprocessen för en öppen teknik. 

För att översättningar skall kunna realiseras krävs det att ett aktörsnätverk 
bestående av mänskliga och icke mänskliga aktörer mobiliseras. Huruvida 
denna mobilisering blir framgångsrik beror på i vilken omfattning de aktö
rer som initierade översättningarna, lyckas med att koppla översättningarna 
till övriga oumbärliga aktörers intressen. Kopplingen till övriga oumbärliga 
aktörers intressen kommer sannolikt att påverkas av hur översättningarna 
kan kopplas till dominans-, legitimitets- och betydelsestrukturer i organisa
tionen, vilka också kan betraktas som svarta lådor. Dessa strukturer, eller 
svarta lådor, skall inte ses som ett konstant hinder. Strukturerna kan trans
formeras (lådorna öppnas) om de aktörer som gör översättningarna hör till 
de signifikanta aktörerna, eller kan liera sig med dessa. Om transforme-
ringen av strukturerna lyckas kan detta ses som att den svarta lådan ersätts 

Förändringar i 
verksamheten 

Aktörers 
översättningar 

Dominans-, betydelse-
& legitimitetsstrukturer 

Teknikbilder y<-

^ v 
Kunskap om 
uppgiftens mål Extern 

kommunikation 

51 



med en annan svart låda, vilket innebär att lösningen av ett problem med 
hjälp av den nya tekniken kommer att ses som det naturliga. 

När figur 2.4 betraktas är en relevant fråga: var är tekniken? Det är ju den 
som vi skall följa. Svaret är att den kan ses ligga "under" hela figuren, 
eftersom det är tekniken som är upphovet till den infusionsprocess som 
illustreras i figuren. 
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3 
STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Syftet med följande kapitel är att redovisa och motivera de forskningsstra
tegiska ställningstaganden som har gjorts, samt hur datainsamlingen har 
genomförts, för att studiens syfte skall kunna uppfyllas. De forsknings
strategiska ställningstaganden som görs skall underlätta och vägleda den 
vetenskapliga problemlösningen, samt vara trovärdiga för att visa att data
insamling och analys har skett på ett adekvat sätt (Söderholm 1991:83). 
Vilka ställningstaganden måste göras för att det skall bli möjligt att analy
sera förutsättningar, drivkrafter och hinder för en allsidig och integrerad 
användning av telemedicintekniken inom sjukvården, för att därmed få en 
ökad kunskap om infusionsprocessen? För att bölja närma sig denna pro
blematik kan studiens syfte, mycket förenklat, sägas behandla grundfrågan 
om varför telemedicinen används på ett visst sätt, samt varför aktörerna 
handlar på ett visst sätt. Detta leder till ett övergripande ställningstagande 
som dels berör hur man skall närma sig det studerade fenomenet, samt dels 
vad man kan säga om aktörernas handlingar. 

ATT NÄRMA SIG OCH TOLKA DEN 
STUDERADE "VERKLIGHETEN" 

För att belysa de problem forskaren har att hantera vid närmandet och tol
kandet av ett studerat fenomen, skall vi börja med att betrakta ett exempel 
från en vardaglig situation. 

För några år sedan befann jag mig i en stad på Sardinien, där jag iakttog 
följande scen: Vid ingången till en kyrka befinner sig en kvinna och några 
barn som tar kontakt med de förbipasserande människorna. Några stannar 
upp och ger dem pengar, medan andra bara fortsätter vidare. Vad är det 
som jag har observerat och hur kan det tolkas? De flesta observatörer 
skulle troligen hålla med om att kvinnan och barnen tigger ihop pengar till 
sitt uppehälle. Anledningen till att de flesta observatörerna är ense om vad 
de ser, beror på att vi genom våra, i detta fall, gemensamma referensramar 
tolkar kvinnans och barnens agerande som tiggeri. Därmed kan en bety
delse skapas av den iakttagna händelsen. Men observationen kan också tol
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kas och ges en betydelse utöver det vi direkt observerar. Vi kan t.ex. se det 
som händer som ett uttryck för det italienska samhället, eller relationen 
mellan fattiga och mer eller mindre välbärgade människor. Vidare kan de 
reflektioner som jag som betraktare gör, tolkas som ett uttryck för det 
svenska samhället och dess syn på hur mindre bemedlade människor kan 
hjälpas. Diskussionen runt de olika tolkningarna och vad de betyder kan 
utvecklas ytterligare, men vi stannar upp här och gör några reflektioner. 
Den första är att den "grundläggande" tolkningen av det vi observerar, att 
det rör sig om tiggare, förser observationen med en etikett som är gemen
sam för ett stort antal betraktare. Den andra är att tolkningar där fenomenet 
ges en betydelse utöver det observerade, kanske bara delas av ett fåtal be
traktare. Men dessa tolkningar kan vara lika trovärdiga som den tolkning 
som görs av det ytliga fenomenet och som delas av flertalet av betraktarna. 
För att betraktaren skall kunna göra trovärdiga tolkningar som t.ex. utmyn
nar i jämförelser mellan det italienska och svenska samhället, måste 
han/hon ha en viss kunskap som tolkningarna kan baseras på. Exempelvis 
måste tolkaren känna till något om de båda länderna och besitta kunskaper 
om sociala relationer mellan människor. 

Diskussionen kring tolkning och skapandet av en betydelse av något som 
vi observerar gäller inte bara för sociala skeenden, utan den gäller i lika 
hög grad för tekniska artefakter (se t.ex. Prasad 1993, Bijker 1987, Pinch & 
Bijker 1987, Brytting 1989b: 105). När vi ger en betydelse åt en teknisk 
artefakt kan samma dimensioner ses som i fallet med tiggarna. Detta kan 
lätt illustreras med följande korta exempel. Om en grupp människor be
traktar en motorcykel kommer de flesta att kunna beskriva vad de ser. Om 
man sedan frågar människorna i gruppen om motorcykeln är snygg, kom
mer säkert meningarna att bli delade. Går man sedan vidare och frågar vad 
människorna associerar till motorcyklar kommer svaren att pendla mellan 
frihet, för tidigt död och grov kriminalitet.16 

Med dessa två exempel på tolkning av sociala skeenden och tekniska arte-
fakter, är syftet att illustrera att en händelse eller ett ting kan i ett isolerat 
sammanhang beskrivas på ett likartat sätt av en större grupp människor, 
även om deras referensramar varierar. Men tar vi ett steg till och lägger in 
en betydelse, eller en värdering av det iakttagna kommer tolkningarna, be
roende av de skilda referensramarna, att uppvisa ett bredare spektrum. 
Inom olika grupper kommer det att ske en objektivering av det sociala ske
endet eller artefakten, så att den subjektiva upplevelsen med tiden kommer 

16 Dessa svar fick jag vid en föreläsning inför en grupp gymnasieelever, när de ombads 
att göra associationer till en bild av en motorcykel, för att på så sätt visa att tekniska 
artefakter kan tillskrivas olika betydelser. 
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att konstrueras till en objektiv verklighet inom gruppen (se Berger och 
Luckman 1967). 

Hur kan kunskaper erhållas där ett fenomen ges en betydelse utöver det 
observerade? Om fenomenet är väl undersökt, finns det ofta ackumulerad 
kunskap kring det. Det kan räcka med att observera fenomenet för att 
kunna göra utsagor. Skall de inblandade aktörerna tillfrågas, finns det goda 
möjligheter att formulera relativt exakta frågor till aktörerna, om jag har 
några antaganden som skall provas. Men om fenomenet är mindre känt, 
eller att vi anser att det finns luckor i den befintliga kunskapsbildningen, 
blir det svårare att formulera precisa frågor om det vi vill ha reda på. Om 
det beskrivna fallet inte skulle vara ett välkänt fenomen, måste vi gå ut och 
be tiggaren berätta varför denne tigger och välgöraren varför denne ger 
pengar. Det finns alltså några olika strategier för att närma sig den stude
rade empirin. Men innan vi går ut och frågar aktörerna varför de agerar 
som de gör, måste vi vara medvetna om två saker. För det första går ingen 
ut idémässigt tomhänt till en forskningsprocess och för det andra, existerar 
i princip inga tolkningsfria och teorineutrala fakta (Alvesson & Sköldberg 
1994). I stället måste vi vara medvetna om vad det är vi bygger tolkning
arna på. Innan vi går vidare med diskussionen om forskarens tolkningar av 
insamlad data, skall vi se hur man kan närma sig det studerade fenomenet, 
eller m.a.o. välja angreppssätt. 

Beslutet om angreppssätt innebär att välja vilken typ av informationsenhe
ter som kunskapsbildningen skall byggas kring, skall det vara enkätstudier 
eller fallstudier (Johansson-Lidfors 1993:63). I detta sammanhang tenderar 
forskningsproblemets grad av kontextbundenhet och avgränsbarhet att vara 
vägledande för hur problemet skall angripas (op.cit.). Vi börjar med att se 
på forskningsproblemets kontextbundenhet som en vägledning för vilket 
angreppssätt som skall väljas. De förhoppningar som finns på telemedici
nen kan ses som ett uttryck för allmänt höga förväntningar som finns på IT. 
Telemedicinen blir då en IT-applikation som studeras för att öka kunska
pen hur processen för IT-infusion ser ut. Vidare är telemedicinen en nät
verksteknik, eller öppen teknik, vilket innebär att användningsområdena 
inte är givna på förhand. Dessutom kommer teknikens synkrona egenska
per att ställa krav på att aktörer i olika lokala miljöer skall mobiliseras vid 
samma tidpunkt. Det övergripande forskningsproblemet behöver alltså inte 
knytas till en speciell kontext, även om det är sjukvården som studeras, så 
kan likartad teknik förekomma i andra miljöer. 

Att avgränsa forskningsproblemet är däremot svårare. Utgångspunkten för 
forskningsproblemet är ett antagande om att ett allsidigt utnyttjande av tek
niken uppkommer i samspelet mellan aktörer och organisation. Hur detta 
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samspel ser ut vet vi däremot inte så mycket om, samtidigt som det är svårt 
att från början precisera användningsområdena för tekniken och dessutom 
kommer troligen nya användningsområden att utvecklas över tiden. Detta 
innebär att forskningsproblemet är svårt att avgränsa med avseende på hur 
samspelet mellan aktörer och organisation ser ut, eftersom vi inte vet vilka 
avsedda användningsområden som kommer att realiseras, eller vilka an
vändningsområden som kommer att upptäckas under processen. Ytterligare 
ett problem i sammanhanget är att telemedicintekniken är en relativt ny 
företeelse, även om liknande idéer har funnits sedan 1920-talet. 

Emellertid har redan en ansats gjorts i studiens syfte till hur vi kan närma 
oss det studerade problemet, nämligen genom att följa aktören, som i detta 
fall är tekniken. Motivet till att tekniken är den aktör vi väljer att följa, är 
att det är tekniken som är orsaken till de förväntningar som finns på för
ändringar i organisationens verksamhet. Genom att följa tekniken blir det 
möjligt att komma i kontakt med de mänskliga aktörer som vill organisera 
arbetet på ett nytt sätt med hjälp av telemedicinteknik. Men det är inte bara 
de aktörer som vill organisera arbetet på ett nytt sätt som blir åtkomliga 
genom att följa tekniken, eftersom tekniska artefakter är beroende av ett 
heterogent aktörsnätverk som stödjer användningen av den (Callon 1993). 
Genom att följa tekniken blir det möjligt att spåra de aktörer som krävs för 
att artefakten skall kunna användas. Problemet är att det inte går att inter
vjua tekniken, men de mänskliga aktörer som ingår i det heterogena nät
verk som skall mobiliseras, kan fungera som ett slags talesmän för tekni
ken. Att följa tekniken behöver heller inte innebära att det är de tekniska 
artefakterna som vi följer från början, utan tekniken kan vara representerad 
i form av en idé som materialiseras efter en tid (se Czarniawska & Jorges 
1996). Men hur skall tekniken kunna följas för att det skall bli möjligt att få 
en kunskap om de nätverk som måste mobiliseras? För att få svar på detta, 
kan vi gå till Latour (1987) som hävdar att om vi skall få reda på hur veten
skap skapas, måste vi följa processen där den skapas. Att detta inte låter sig 
göras på avstånd, ter sig tämligen logiskt. I stället måste vi följa processen 
på nära håll, vilket leder till att fallstudier är det mest ändamålsenliga an
greppssättet för att skapa en ökad kunskap om infusionsprocessen. 

ATT FÖLJA TEKNIKEN VIA FALLSTUDIER 

Att använda fallstudier för att följa tekniken ser ut att vara en framkomlig 
väg om vi beaktar Yin's (1994:9) beskrivning av fallstudiens speciella för
del i situationer när: 

"...a 'how' or 'why' question is being asked about a contemporary set 
of events over which the investigator has little or no control. " 
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"Hur" och "varför" frågorna framgår tydligt av det problem som skall stu
deras, samt det syfte som skall uppfyllas med studien. Samtidigt har fors
karen små möjligheter att kontrollera den process som undersöks. Mycket 
allmänt kan man säga att saker bara händer utan att forskaren kan påverka 
skeendet, men uppgiften för forskaren blir att förklara varför processen ser 
ut som den gör. Den process som studeras, antas vidare inte ske i ett isole
rat sammanhang, utan påverkas av omgivningen i en varierande grad. Fall
studiens lämplighet för att beskriva komplexa processer finns i Maal0e's 
(1996:34) definition av fallstudien (case-studier): 

"Et case-studium er en empirisk unders0gelse, som unders0ger et 
samtidigt fœnomen inden for ramen af dets eget liv, når grœnsefladen 
mellem fœnomen og kontext ikke er selvindlysende klar og hvor det 
bruges mange datakilder" 

Om fallstudien är det mest ändamålsenliga angreppssättet för att besvara 
forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte, blir nästa steg att välja ut de 
fall som skall studeras. Inför detta steg måste forskaren fråga sig vad det är 
man vill ha ut av sina fall. Skall fallen likna tidigare fall, skall de användas 
för att utveckla en uppdykande teori, eller skall de användas för att fylla 
teoretiska kategorier och därmed ur någon aspekt vara diametralt motsatta 
(Eisenhardt 1995:72, Pettigrew 1995:103). Att välja fall som liknar var
andra, är lämpligt om man är intresserad av att studera vad som händer om 
t.ex. samma teknik införs i likartade miljöer (se Barley 1986, 1990). Men 
det finns praktiska begränsningar som forskaren måste ta hänsyn till, t.ex. 
tillgången på resurser (tid och pengar), vilket innebär att antalet fall måste 
begränsas, samt om forskaren kan få access till de önskade fallen. 

Valet av fall i denna studie har styrts av forskningsproblemets natur och 
möjligheten att få access till de önskade fallen. De två fall som har stude
rats över tiden motsvarar två huvudkrav som finns: projekten skall vara på 
planeringsstadiet och det skall finnas en möjlighet till access. Accessargu
mentet är självklart i detta sammanhang, men varför skall projekten vara på 
planeringsstadiet? I och med att projekten befinner sig i ett tidigt skede så 
är den icke mänskliga aktören representerad av en eller flera idéer. Detta 
medför att det blir möjligt att följa översättningsprocessen där idéerna 
materialiseras, samt hur och varför de aktörsnätverk som krävs, mobiliseras 
när tekniken skall användas. Genom att följa processen från en tidpunkt 
före materialiseringen av idéerna, undviker vi problemet med att de aktörer 
som intervjuas inte minns, eller enbart återger delar av det som hände 
under processens tidigare skeenden. 

Förutom de två fall som har följts över tiden finns också två fall som har 
studerats retrospektivt och de är från början en separat studie (se Linderoth 
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1996a). De två sistnämnda fallen är intressanta att införliva i studien, efter
som det finns vissa skillnader både mellan tekniken och de medicinska 
specialiteterna, jämfört med de först nämnda fallen. Som vi kommer att se i 
bokens analysdel kommer skillnaderna mellan fallen att bidra till förståel
sen om infusionsprocessen. Ett problem som finns i de senare fallen är att 
man i en hög utsträckning måste förlita sig på att respondenterna minns och 
återger processen något så när korrekt. Detta problem elimineras till stora 
delar i de två fallen som följts på nära håll, eftersom det var möjligt att få 
access till fallen innan den tekniska utrustningen placerades ut i de lokala 
miljöerna. Detta kan vara betydelsefullt när infusionsprocessen studeras, 
eftersom det blir möjligt att följa de idéer som finns om vad tekniken skall 
användas till och hur verksamheten skall organiseras, samt hur och varför 
idéerna förändras över tiden. 

DATAINSAMLING 
Valet av fall och den följande datainsamlingen har styrts av den teoretiska 
förförståelsen som har utvecklats om det studerade forskningsproblemet. 
Att samla in data utan att ha några förföreställningar om det studerade pro
blemet går inte att undvika och skall inte undvikas. Vad som forskaren där
emot skall undvika är a priori antaganden som kan följa av en alltför stark 
bundenhet till teorin. Johansson-Lidfors (1989:68) beskriver detta på föl
jande sätt: 

"...en kunskapsbildare har och måste ha teoretiska förföreställningar. 
Ingen kan fungera som en tabula rasa i den empiriska situationen. 
Vad som betonades var dock att förföreställningarna inte bör fungera 
som en â priori teori som skall testas utan som ett perspektiv som skall 
fyllas med hjälp av den empiriska verkligheten. Viktigt är därför att 
förhålla sig öppen och lyhörd inför den empiriska verkligheten. " 

Datainsamlingen i denna studie har från början styrts av några centrala 
punkter i den teoretiska förförståelsen, som sedan har vidareutvecklas av 
en fördjupad förförståelse som baseras på respondenternas utsagor. De 
punkter som varit centrala i den teoretiska förförståelse som har berört in
fusionsfenomenet är övergripande följande: den studerade tekniken kan 
användas för att lösa en rad olika uppgifter, som vi inte vet så mycket om; 
införandet av en ny teknik innebär att förändringar sker av aktiviteter i or
ganisationen; om förändringar sker eller inte, så påverkas detta av den om
givande kontexten. Denna förförståelse skulle kunna kritiseras som en à 
priori teori, men den skall snarare ses som en annan viktig faktor som jag 
som forskare måste ta hänsyn till, nämligen tidigare forskning inom områ
det. När det gäller infusionsprocessen så är denna sannolikt det minst ut
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forskade området. Däremot är förändringar som följer på införandet av ny 
teknik och den omgivande kontextens inverkan på processer, områden där 
betydligt mera kunskap finns från tidigare forskning. Med andra ord, jag 
skall inte uppfinna hjulet på nytt, utan med hjälp av förförståelsen skall jag 
som forskare upptäcka kunskapsluckor inom det studerade området och 
därefter försöka täcka dessa. 

De inledande litteraturstudierna har gett en första teoretisk förförståelse om 
forskningsproblemet och en grund för att genomföra den första intervju
omgången. Men innan den första intervjuomgången genomfördes, har yt
terligare data samlats in om den studerade empirin, genom deltagande ob
servation vid elva möten som berört telemedicinprojekten. Det första mötet 
som besöktes ägde rum knappt två år innan telemedicinutrustningen place
rades ut i de lokala miljöerna. De möten som har avhållits kan ses som 
projektplaneringsmöten med deltagare från den medicinska professionen, 
samt företrädare från avdelningen för medicinsk teknik. Mötena har till 
största delen kretsat kring tekniska frågor, vilken typ av utrustning som 
skall väljas, vilka krav skall ställas, var skall den placeras etc. Frågor om 
hur verksamheten skall organiseras runt telemedicin har endast diskuterats 
i en mindre omfattning. Mötena har vidare inneburit besök från utrust
ningsleverantörer som har presenterat olika systemlösningar, samt studie
besök hos utrustningsleverantörer. Efter det att den tekniska utrustningen 
placerades ut i de lokala miljöerna, har deltagande skett vid ytterligare åtta 
möten, som har fungerat som projektuppföljning. Förutom deltagandet i 
projektmötena har också ett par seminarier besökts som behandlat teleme
dicinprojekten. 

Genom ett deltagande i de inledande projektmötena har det varit möjligt att 
nå en djupare insikt om idéer och intentioner med telemedicintekniken, 
samt övriga frågor som kan vara relevanta för projektets genomförande. 
Dessa insikter plus de teoretiska förföreställningarna har bildat en grund 
för genomförandet av den första intervjuomgången, i och med att det blir 
möjligt att ringa in de problemområden som finns. Den förförståelse som 
har skapats om empirin genom deltagandet i projektgruppens möten, har 
underlättat en s.k. "språktvätt" av frågorna i intervjuguiden. På så sätt har 
frågorna, för det första, frigjorts från teori och för det andra, kunnat kläs i 
ett mera vardagligt språk. Ytterligare en fördel med deltagandet i projekt
mötena, är att aktörerna vid intervjuerna har kunnat ge sin egen syn på de 
frågor som har diskuterats vid dessa möten. 

Genom att utgångspunkten för studien har varit att följa tekniken, så har 
urvalet av intervjupersoner underlättats. Genom att följa tekniken blir det 
möjligt att avgöra om en respondent skall intervjuas vid flera tillfällen, el-
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1er ett enstaka tillfälle. Denna strategi har resulterat i att teknikanvändarna 
är den aktörsgrupp som har intervjuats vid flest tillfällen, eftersom de är 
den grupp av aktörer som skall utveckla teknikanvändningen. 

Datainsamlingen i de fall som har följts på nära håll har genomförts i fyra 
intervjuomgångar med s.k. semistrukturerade intervjuer. Första intervju
omgången ägde rum under våren 1996, den andra under vintern 1997, den 
tredje under vintern 1998 och den fjärde under vintern 1999. Totalt har 34 
personer intervjuats och de personer som har betraktats som nyckelaktörer 
(teknikanvändare), har intervjuats vid tre till fyra tillfällen. En samman
ställning av vilka personer som har intervjuats och antalet intervjutillfällen 
återges i tabell 3.1. 

ALLMÄN TELEMEDICIN Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 
Projektledare, chefsöverläkare X X X X 
Specialist X X 
ST-läkare X 
Specialist, chefsöverläkare17 X - X 
Specialist X - X X 
Specialist / chefsöverläkare18 X X X X 
Distriktsläkare X X X X 
ST-läkare, distrikt - - X 

X X X -
X X X X 

Specialist, länsdelssjukhus21 - X X X 
Specialist, länsdelssjukhus -XX-

TELEPATOLOGI 
Specialist, projektledare 
Specialist 
Specialist 
Specialist, länsdelssjukhus 
Specialist, länsdelssjukhus6 

Specialist, länsdelssjukhus6 

Laboratoriechef 
Laboratorieassistenter, läns
delssjukhus 
Specialist, länsdelssjukhus22 X 
Specialist, länsdelssjukhus7 X 
Specialist, länsdelssjukhus7 X 

ÖVRIGA 
Chef, medicinsk teknik X 
Politiker 1 

X X X X 
X - - -

- X X X 
X X X X 
X X X -

- X X X 
X - -

- X - -

17 Ny chefsöverläkare för avdelningen vid andra intervjutillfället. 
18 Projektansvarig vid avdelningen ersatt med avdelningschefen vid intervju 4. 
19 Personen flyttade till länsdelsjukhuset efter intervju 1. 
20 Läkaren flyttade till annat landsting efter intervju 3, intervju 4 gjordes med en läkare 
som funnits vid vårdcentralen under hela tiden som projektet har pågått. 
21 Chefsöverläkare. 
22 Vid det aktuella sjukhuset installerades ingen utrustning under studiens 
genomförande. 
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Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 
Politiker 2 
Politiker 3 
Sjukhuschef, univ. sjukhus 
Sjukhuschef, länsdelssjukhus 
Sjukhuschef, länsdelssjukhus 

X 
X 
X 

X 
X 

Tabell 3.1. Sammanställning av intervjuade personer och antal intervjutill-

Genom att följa tekniken framgår det av tabell 3.1 att aktörer kommer till 
respektive faller ifrån, beroende av deras aktivitet i projekten. Exempel på 
aktörer som faller ifrån är de tre specialisterna vid ett länsdelssjukhus där 
det aldrig installerades någon utrustning. Vad som kan vara svårt att avgöra 
när vi följer tekniken, är vilken roll de aktörer som faller ifrån kan komma 
att spela. Även om dessa aktörer inte är direkt involverade i projektet, kan 
det vara tänkbart att de agerar som talesmän för telemedicinen i andra 
sammanhang genom att enrollera andra aktörer till idén. I den genomförda 
studien har detta med största säkerhet inte spelat någon större roll. Men i en 
uppföljande studie av en eventuell expandering av projektet, skulle dessa 
aktörers roll som eventuella talesmän för tekniken vara av största intresse. 

Att intervjuerna med politiker och sjukhuschefer har genomförts efter det 
att utrustningarna har placerats ut i de lokala miljöerna har varit ett med
vetet val. I den teoretiska referensramen är ett grundantagande att de akti
viteter som genomförs med telemedicintekniken i första hand påverkas av 
teknikanvändarna. Inflytandet från politiker och sjukhuschefer påverkar 
inte aktiviteterna i det korta perspektivet. När beslutet väl har fattats om att 
investera i projektet, kommer det åtminstone att dröja något år innan beslut 
av sjukhuschefer och politiker kan påverka projektet i någon nämnvärd 
omfattning. Det finns ytterligare en fördel som blivit mycket tydlig i efter
hand med att avvakta med att intervjua politiker och sjukhuschefer. Vissa 
problem och frågeställningar kan anas på förhand, men de konkretiseras 
först efter det att telemedicinen har använts en tid. Dessa problem kan t.ex. 
vara av karaktären diffus ansvarsfördelning, eller problem som användarna 
inte kan styra över. Genom att politiker och sjukhuschefer har intervjuats 
när användningen har pågått en tid, har det varit möjligt att ta upp dessa 
problemområden, vilket inte hade varit möjligt innan tekniken böljade an
vändas. 

Vid datainsamlingen har intervjuguiden under samtliga intervjuomgångar 
bestått av ett 10-tal frågeområden. Under första intervjuomgången med 
teknikanvändarna (läkarna) har samma frågeområden tagits upp med samt
liga intervjuade inom gruppen. Frågeområdena har främst berört kunska
pen om telemedicin vid tillfället för intervjun, idéer om användningsområ

fällen. 
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den för tekniken, behovet av förändring av rutiner. Under de kommande 
intervjuomgångarna har frågeguiden individualiserats något för de inter
vjuade, i och med att frågorna har kunnat återkopplas till vad de intervju
ade har sagt i de tidigare intervjuomgångarna. Det övergripande syftet med 
intervjuomgång två till fyra har varit att undersöka vilka idéer om använd
ningsområden som blivit realiserade, eller ej, samt att undersöka vad som 
har fungerat bra och mindre bra vid teknikanvändningen. Under dessa in
tervjuomgångar har frågeområdena kunnat preciseras ytterligare. Detta har 
varit möjligt genom en ömsesidig utveckling av den teoretiska referensra
men och en ökad förståelse om den studerade empirin. T.ex. har mobili
seringen av ett aktörsnätverk framträtt som en central del för att förstå infu
sionsprocessen, vilket har medfört att frågorna har kunnat preciseras mot 
de mekanismer som påverkar denna mobilisering. 

Att ha möjligheten att återkomma till respondenterna vid tre till fyra till
fällen under 3 års tid, eliminerar till stora delar problemet med att respon
denterna inte kommer ihåg hur en process har förlöpt, eller att responden-
ten säger en sak och handlar på ett annat sätt. Genom att regelbundet åter
komma till respondenten blir det möjligt att följa upp om en intention har 
omsatts i konkreta handlingar, eller varför det inte har skett några hand
lingar. Ytterligare en fördel med att kunna återkomma till respondenterna, 
är att forskaren får en möjlighet att "bryta sig loss från intervjuguiden". Det 
finns en risk att en forskare som följer sin intervjuguide till punkt och 
pricka, inte upptäcker något annat än vad han/hon hade föreställt sig från 
starten (Kristensen 1992:129). Men detta problem kan undvikas om frå
gorna hålls öppna och intervjuaren håller sig öppen för intressanta vink-
lingar i det som respondenten säger (Lantz 1993). Genom att återkomma 
flera gånger till samma intervjupersoner, finns det således en möjlighet att 
prova nya infallsvinklar på problemet, som växer fram under analysproces
sen och fortsatta teoretiska studier. 

I studiens två andra fall, som berör teleradiologi, genomfördes intervjuerna 
under försommaren 1995 med var och en av 14 respondenter, med undan
tag för två radiologer som intervjuats vid två tillfällen. De intervjuade har 
varit följande kategorier: Radiologer 4 st, röntgensköterskor 5 st, distrikts
läkare 4 st, samt en f.d. IT-chef. Frågeområdena vid dessa intervjuer har till 
karaktären varit öppna och explorativa. Det övergripande syftet med inter
vjuerna har varit att studera konsekvenserna av teknikanvändningen, samt 
varför teknikanvändningen har accepterats som en del i verksamheten. Det 
andra intervjutillfället ägde rum två och ett halvt, respektive tre och ett 
halvt år efter den första intervjun. Vid det senare tillfället intervjuades 
också den radiolog som i det ena fallet har varit en av de drivande krafterna 
under projektets gång. Anledningen till att ingen intervju skedde vid det 
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första tillfället, var att radiologen inte var tillgänglig vid tidpunkten för stu
dien. Syftet med de uppföljande intervjuerna har varit att undersöka vad 
som har hänt mellan intervjutillfällena, för att därmed kunna identifiera nya 
användningsområden för tekniken, samt i vilken grad teknikanvändningen 
ses som en del av rutinverksamheten. 

I samtliga fall har intervjuernas längd varierat mellan ca 30 min och en och 
en halv timme och i genomsnitt har varje intervju varat i ca 40 minuter. 
Samtliga intervjuer har tagits upp på band och ingen av de intervjuade har 
haft något att invända mot detta. Efter intervjuerna har en ordagrann tran-
skribering skett av samtliga intervjuer. Vad som också skall tilläggas är att 
alla tilltänkta intervjupersoner har ställt upp på att bli intervjuade. 

ANALYS OCH TOLKNING AV DATA 
Tidigare i detta kapitel har det slagits fast att ingen forskare går ut och 
samlar in data utan några som helst förföreställningar, samtidigt som fors
karen måste vara öppen och lyhörd för empirin. Denna öppenhet är i allra 
högsta grad aktuell när den insamlade empirin skall analyseras och tolkas. 
Men denna öppenhet kan ha sina begränsningar i och med att de teoretiska 
perspektiv som väljs för att studera ett fenomen sätter det yttre ramarna för 
analys och tolkning. Det teoretiska perspektivet kan, för att koppla till 
Asplund (1970:60), handla om att se någonting som någonting. Men vägen 
är inte rak från teori, via empiriinsamling till analys och tolkning. I stället 
är det vanligt vid fallstudier att det sker en pendling mellan empiriska 
iakttagelser och teoretiska studier, som med tiden skapar en ökad förståelse 
för det studerade fenomenet (Alvesson & Sköldberg 1994, Sköldberg 
1991:19ff). Analys och tolkning kan med andra ord ses som en process 
som pågår under studiens gång. Inte minst är detta uppenbart i vaije inter
vjusituation, då det ges möjligheter till omedelbara tolkningar som direkt 
kan återföras till respondenten, vilket då ger en möjlighet att empiriskt för
ankra tolkningen. 

Denna pendling mellan teori och empiri beskrivs som en iterativ grundad 
teori av Orton (1997), som använder en dragkedjemetafor för att beskriva 
en växelverkan mellan processorienterad teori och empiri. Orton 
(1997:432) beskriver denna tolknings- och analysprocess: 

"The motto of an enactment-oriented, bricolage-friendly, iterative 
process researcher is going to be 'what can I do now to better under
stand the link between process theories as I know them and process 
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data as I know them?' In a study there neither the theory nor the data 
is fixed, research improvisation works better than a research design. " 

Under denna process där förståelsen gradvis ökar för det studerade feno
menet, blir det möjligt att komma närmare de tolkningar som de inblandade 
aktörerna gör av ett socialt skeende, eller den betydelse som tillskrivs en 
artefakt. Som diskuterades i böljan av detta kapitel, är inte dessa tolkningar 
eller betydelser homogena mellan olika aktörsgrupper, vilket i sin tur 
kommer att få en betydelse för hur en ny teknik tas emot. Detta framgår i 
den teoretiska referensramen och bokens analysdel, att normer och värde
ringar inom en organisation kommer att påverka infusionsprocessen. Den 
kritiske läsaren invänder kanske att icke-användarna av tekniken i princip 
är frånvarande, med några undantag. Poängen i denna invändning är i vi
ken omfattning det är möjligt att säga något om normer och värderingar 
som finns i organisationen, eftersom inte alla organisationsmedlemmar in
tervjuas. Mot dessa hypotetiska invändningar finns det två argument. För 
det första ger de intervjuade personerna uttryck för normer och värderingar 
inom organisationen. Coffey & Atkinson (1996:80) utrycker detta enligt 
följande: 

"...the analysis of narratives can provide a critical way of examining 
not only key actors and events but also cultural conventions and so
cial norms. " 

För det andra, mekanismer utanför de avdelningar där de intervjuade per
sonerna är verksamma, påverkar vad som händer med den nya tekniken, 
men Barley (1986, 1990) har visat på hur förhållanden i den lokala miljön 
spelar en stor roll när en ny teknik införs (Barley 1986:107): 

"...technologies do influence organizational structures in orderly 
ways, but their influence depends on the specific historical process in 
which they are embedded. " 

Ytterligare ett argument som kan anföras för att det är möjligt att fånga 
normer och värderingar i en organisation, genom att intervjua aktörer i or
ganisationen, är att hänvisa till struktureringsteorin som diskuterades i ka
pitel 2. Om vi "tror på" dualiteten i strukturerna, att dessa skapas och åter
skapas i interaktionen mellan aktörer, samtidigt som de styr interaktionen, 
så går det att hävda att strukturerna kan avslöjas genom att aktörerna be
rättar om sin interaktion. 

Hittills har diskussionen om tolkning berört hur forskaren pendlar mellan 
teoretiska och empiriska iakttagelser för att precisera sina tolkningar. Men 
innan denna pendling börjar måste den tolkande forskaren göra vissa ställ
ningstaganden som får konsekvenser för det fortsatta arbetet (se Norén 
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1995:214). Det första handlar om tolkningen bygger på ett funktionalistiskt 
eller icke funktionalistiskt synsätt. Förenklat bygger det funktionalistiska 
synsättet på om forskaren bär med sig en rationell norm, utifrån vilken em
pirin kan studeras för att forskaren sedan skall kunna föreslå praktiskt in
riktade förbättringar. Vid första påseendet kan det hävdas att denna ratio
nella norm genomsyrar denna bok i och med diskussionen om hur teleme
dicinen skall kunna utnyttjas effektivt, samt diskussionen om IT's möjlig
heter. Om läsaren av boken gör denna tolkning, har tyvärr ett missförstånd 
skett. Utgångspunkten för denna bok är den diskussion som finns om IT's 
möjligheter och syftet är sedan att skapa en ökad kunskap om hur dessa 
eventuella möjligheter kan utnyttjas, genom att studera telemedicin. Där
emot ligger det utanför studiens syfte att uttala sig om huruvida använd
ningen av telemedicinen medför en ökad effektivitet och produktivitet. Det 
andra ställningstagandet är om forskaren i sina tolkningar vill betona det 
enhetliga, övergripande och kollektiva, eller det fragmentariska, individu
ella och tillfälliga. Utifrån studiens syfte kan det argumenteras för att det är 
det övergripande som är i centrum, genom att försöka fånga förutsätt
ningar, hinder och möjligheter för infusionsprocessen. Men, genom att an
vända ANT som ett perspektiv för analys och tolkning kan det hävdas att 
distinktionen mellan det kollektiva och individuella är ointressant. Latour 
(1999b: 16) konstaterar angående ANT att: 

"The original idea was not to occupy a position in the agency/ 
23 structure debate, not even to overcome this contradiction. " 

Det tredje ställningstagandet är om tolkningen skall utgå från aktören eller 
forskaren. I denna studie är det tämligen uppenbart att tolkningen utgår 
från forskaren. Det är jag som forskare som väljer att se och förklara den 
empiri som studeras som aktörsnätverk, inskriptioner, svarta lådor, struktu
rer etc. 

Innan vi går in mera i detalj på analys och tolkning skall problemet med 
relativism kort behandlas, vilket är högst relevant i studier med en tolkande 
ansats. Norén (1995:71) diskuterar detta problem som i slutändan innebär 
att alla aktörers utsagor blir lika mycket värda. Norén indikerar tre sätt att 
komma runt detta problem. För det första kan man ta hänsyn till den tänkte 
läsarens motivation att bedöma olika tolkningar. Det andra sättet är att låta 
strukturen bestämma, vilket innebär att alla aktörers utsagor inte är lika 
mycket värda. Detta kan tolkas som att aktörens position i förhållande till 
det problem som är i fokus, avgör vilken tyngd en utsaga skall ges. En 
tredje väg runt problemet är att det finns bättre eller sämre uttolkningar av 
den objektiverade verkligheten. Vilka implikationer får detta för tolkning-

23 Kursiverad stil i originalkällan. 
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ama som görs av aktörernas utsagor i denna bok? Den utgångspunkt som 
styr det värde en utsaga skall ges, är att strukturen får bestämma, vilket in
nebär att aktörens position i förhållande till en viss problemställning får 
avgöra. Konkret innebär detta t.ex. att en läkares utsaga om varför teleme
dicinen används på ett visst sätt i en lokal miljö, väger betydligt tyngre än 
en politikers utsaga om samma sak. 

Den tolkningsprocess som sker och som slutligen skall utmynna i en teore
tisk beskrivning av det studerade fenomenet innehåller vissa spänningar. 
Vid fallstudier har forskaren ett relativt omfattande empiriskt material som 
måste hanteras på ett systematiskt sätt om det skall vara möjligt att göra 
någon teoriutveckling utifrån materialet. Samtidigt kräver teoriutveck
lingen ett kreativt tänkande. Nylén (1996:131) har beskrivit denna process 
enligt följande: 

"Det förefaller således som om analys och tolkning vid teoriutveck
ling handlar om en balansgång mellan systematiskt isärtagande och 
sammanfattning av empiriska data respektive kreativt tänkande och 
teoretiska 'lyft'." 

I denna studie kan analysen och tolkningen av det insamlade datamaterialet 
övergripande delas in i fyra moment: kategorisering, tematisering, teoreti-
sering och perspektivering. Dessa fyra moment representerar den balans
gång som beskrivs av Nylén, där de två första momenten utgör det syste
matiska isärtagandet och sammanfattningen, medan de två sista momenten 
är försök till kreativt tänkande och teoretiska lyft. I dessa moment har en 
pendling skett mellan det empiriska materialet och den teoretiska referens
ramen, vilket kommer att beskrivas mera noggrant under respektive rubrik. 
De fyra momenten som analysen och tolkningen består av presenteras se
kventiellt och de ligger också till grund för bokens fortsatta disposition. 
Slutligen vill jag ytterligare en gång betona att momenten inte har skett se
kventiellt, utan den valda dispositionen är snarare gjord från en pedagogisk 
utgångspunkt. 

KATEGORISERING 

Efter varje intervjuomgång har intervjuerna analyserats och en kategorise
ring av data har gjorts efter två utgångspunkter. Respondenterna har delats 
in i sex olika grupper: specialister vid universitetssjukhuset, specialister vid 
länsdelssjukhusen, distriktsläkare, politiker, sjukhuschefer och övriga. Ut
ifrån den teoretiska och empiriska förförståelsen har datamaterialet för de 
olika grupperna delats in i fem till sju olika kategorier vid de olika inter
vjuomgångarna. Kategoriseringen har tagit sin utgångspunkt i den teore
tiska förförståelsen, men för att inte fastna i å priori antaganden har katego
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riindelning skett på ett empirinära sätt. Den kategorisering som har gjorts 
av det empiriska materialet har sedan legat till grund för presentationen av 
fallen. Kategorisering av det empiriska materialet har praktiskt utförts med 
dataprogrammet NUD.IST*. Detta innebär att respondenternas utsagor kan 
samlas upp i olika kategorier. Ett konkret exempel är förväntningar på an
vändningsområden för telemedicinen. Alla utsagor som har en koppling till 
denna kategori samlas upp i denna. Sedan är det möjligt att plocka fram 
vad t.ex. en enskild respondent eller en grupp av respondenter har sagt an
gående förväntningar på användningsområden för telemedicinen. Eventu
ella underkategorier i denna kategori har sedan hanterats manuellt, efter
som textmassan har varit mera hanterlig. 

Efter den första intervjuomgången har kategoriseringen skett enligt föl
jande: förväntningar på användningsområden, förutsättningar för att kunna 
realisera användningsområdena, varför projektet genomförs vid den aktu
ella tidpunkten, hur projektet skall följas upp, samt hur telemedicinanvänd
ningen kommer att påverka arbetssätten. Efter intervjuomgång två har data 
kategoriserats efter: drivkrafter bakom genomförda aktiviteter, konsekven
ser av teknikanvändningen för läkare och patienter, aktörernas syn på tek
niken, telemedicinens inverkan på arbetssätt, samt övrigt. Efter intervju
omgång tre har data kategoriserats efter: drivkrafter bakom genomförda 
aktiviteter, hinder för att genomföra aktiviteter, praktiska konsekvenser för 
verksamheten, idéer om nya användningsområden, vad har fungerat bra vid 
en konsultation, vad har fungerat mindre bra vid en konsultation, samt öv
rigt. Kategorin övrigt kan synas lite märkligt. Här har uttalanden samlats 
upp som inte har passat in i de övriga kategorierna, men ändå bedömts som 
intressanta för den fortsatta analysen. Möjligen hade det gått att kategori
sera dessa uttalanden med "teoretiska etiketter", men det har funnits en 
strävan att undvika detta på ett tidigt stadium. 

Efter intervjuomgång fyra har ingen formell kategorisering gjorts av det 
empiriska materialet. I analysen har en jämförelse gjorts med de olika ka
tegorierna från tidigare intervjuomgångar, för att på så sätt kunna finna nya 
dimensioner i det empiriska materialet. De nya företeelser som har fram
kommit från den sista intervjuomgången har sorterats in under lämpliga 
avdelningar i presentationen av det empiriska materialet. 

TEM ATISERIN G 

Efter systematiseringen av den insamlade empirin, som presenteras i kapi
tel fyra till sju, genomförs en första empirinära analys. Denna analys pre
senteras i kapitel 8 och vägledande för analysen är att försöka hitta teman 
som kan förklara varför aktiviteter sker eller inte sker med telemedicintek
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nikens hjälp. Sökandet efter teman som kan förklara varför aktiviteter sker, 
eller inte sker, genomförs så empirinära som möjligt, vilket innebär att stu
diens teoretiska referensram kopplas bort så mycket som möjligt. De fakto
rer som respondenten har betonat eller som forskaren har identifierat, 
kommer att lyftas fram som teman som förklarar varför tekniken används 
eller ej. Det finns dock ett mycket tydligt spår från den teoretiska referens
ramen i den tematisering som sker i kapitel 8. Hela kapitlet handlar om var
för, eller varför inte, ett aktörsnätverk där telemedicinen används mobilise
ras och så småningom stabiliseras. 

Anledningen till att ett "aktivitetsperspektiv" har anlagts, är att en av de 
centrala delarna i infusionsbegreppet är en allsidig användning av tekniken. 
Därför faller det sig naturligt att söka efter orsaker till varför tekniken an
vänds eller inte används. De teman som har identifierats har utgått från 
aktörernas upplevelser, medan tematiseringen har utgått från forskaren. De 
teman som identifierats berör aktörerna själva, tekniken och den omgi
vande kontexten. Men de teman som berör den omgivande kontexten, är 
inte specifika för de lokala miljöerna, utan berör medicinska specialiteter 
som sådana, eller vissa typer av generella uppgifter. Genom denna temati
sering blir det möjligt att fånga upp dels aktörsspecifika dimensioner, samt 
mera strukturella dimensioner, vilka också kan ha en institutionell karaktär. 
Men det räcker inte enbart med att se på dessa två dimensioner om en ökad 
kunskap skall erhållas om infusionsprocessen. Ny teknik som introduceras 
i likartade lokala miljöer inom ett organisatoriskt fält, kan påverka proces
ser och relationer mellan aktörer på olika sätt, beroende på specifika om
ständigheter i den lokala miljön (se t.ex. Barley 1986, 1990). Därför är det 
viktigt att redan från början i analysen beskriva de lokala miljöer där tekni
ken införs, för att på så sätt kunna identifiera mekanismer i dessa miljöer 
som påverkar infusionsprocessen. 

TEORETISERING 

Momentet teoretisering innebär att den empirinära analysen kopplas till
baka till studiens teoretiska referensram, vilket skall möjliggöra ett teore
tiskt lyft av de empiriska iakttagelserna. Upplägget av teoretiseringen har 
till en stor del skett utefter begrepp som är centrala inom ANT. Här kan 
invändningen göras att det ser ut som att tolkningen har skett mot en a pri
ori teori som skall testas. Det är viktigt att understryka att detta inte är fal
let. Som tidigare framgått är det genom en växling mellan empiriska iakt
tagelser och en fördjupning av den teoretiska referensramen, som analysen 
och tolkningen växer fram. Det förhåller sig också på detta sätt i denna stu
die och kan mycket förenklat exemplifieras enligt följande: Via deltagande 
observation och intervjuer har det framgått att de inledande teoretiska för
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föreställningar som har funnits om infusionsprocessen måste breddas för 
att kunna nå en ökad kunskap om processen. Genom att inkludera ANT i 
den teoretiska referensramen har det skapats en möjlighet att belysa pro
cessen från ett nytt perspektiv. När vi sedan återvänder till empirin har det 
också framgått att ANT-perspektivet kan utvecklas ytterligare. 

ANT och en av dess förgrundsfigurer, Latour, har kritiserats för att mest 
besvara "hur" frågor (se Shapin 1988). Denna kritik kan ses som berättigad 
och ger problem om infusionsprocessen enbart analyseras från ett ANT-
perspektiv. För att undvika detta problem är det centralt att svara på frågan 
varför aktörsnätverken skapas och stabiliseras. Detta kan göras genom att 
infoga andra teoretiska perspektiv på översättningsprocessen, som både 
kan berika ANT och skapa en ökad förståelse för infusionsprocessen. 

PERSPEKTIVERING 

Det fjärde momentet i analys och tolkningsarbetet har gått ut på att anlägga 
några perspektiv som kan kasta nytt ljus på infusionsprocessen. I detta 
moment skall vi ha lämnat empirin och röra oss på det teoretiska planet, 
men poängen är att det skall ha skett en utveckling av de perspektiv och de 
antaganden som från böljan gjordes om infusionsprocessen. I detta moment 
kommer teoretiseringen att knytas ihop genom att några utvecklade mo
deller av infusionsprocessen kan presenteras. Det nya perspektivet på pro
cessen, som modellen representerar, kan ses som det teoretiska bidraget, 
eftersom processen belyses ur ett nytt perspektiv. DiMaggio (1995:392) 
belyser detta enligt följande: 

"By defamiliarization, I refer to the process of enabling a native - of a 
society, an organization, or an academic discipline - to see his or her 
world with new eyes. Arguably good theories should accomplish this. 
But it must not go too far" 

Vilka krav kan då ställas på den modell där en teoretisk utveckling sker av 
infusionsprocessen? Sutton & Staw (1995:378) hävdar att: 

"Theory is about the connections among phenomenay a story about 
why acts, events, structures and thoughts occur. Theory emphasizes 
the nature of casual relationships, identifying what comes first as well 
as the timing of such events " 

Genom att pendla mellan de fyra momenten kan några modeller byggas 
upp som representerar den vidareutvecklade teorin om infusionsprocessen. 
I modellerna är det möjligt att visa på hur olika fenomen samverkar över 
tiden, vilket i sin tur ger en djupare förståelse för varför de aktiviteter sker 
som ligger till grund för infusionsprocessens fortskridande. Men för att 
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modellerna, som representerar några perspektiv på infusionsprocessen, 
skall vara trovärdiga, skall det gå att känna igen fallen och koppla tillbaka 
till dem, genom den argumentation som förs mellan presentationen av em
pirin och till de perspektiv som presenteras. 

ÖVERFÖRBARHET OCH TROVÄRDIGHET 
Överförbarheten av resultaten från en studie kan ses som en balansgång 
mellan en hög teoretisk nivå och en koppling till den aktuella empirin (Sö
derholm 1991:102). Detta innebär att en hög teoretisk nivå möjliggör en 
överförbarhet till ett större antal närliggande områden än enbart det stude
rade. Vilka ambitioner finns beträffande överförbarheten från denna stu
die? Om vi börjar med att se på det fenomen som är i fokus för denna bok 
så rör det sig om att utnyttja eventuella möjligheter med IT. Detta fenomen 
karakteriseras som IT-infusion. Men utifrån den teknik och den kontext 
som studerats, måste vissa avgränsningar göras, beträffande överförbarhe
ten av kunskapen om infusionsprocessen. En avgränsning för överförbarhet 
av resultaten, skulle kunna gälla för teknik som möjliggör bildöverföring, 
men denna avgränsning är onödigt snäv. Istället kan det hävdas att resulta
ten är överförbara till situationer där en öppen nätverksteknik införs i en 
organisation och där teknikens konkreta användningsområden inte är speci
ficerade på förhand. Således kan vi säga att resultaten är överförbara till en 
viss kategori av IT-applikationer. Att studien har genomförts i en sjuk
vårdskontext inverkar givetvis på resultatet, men på en grundläggande 
nivå. T.ex. kan ett tänkbart resultat vara att förekomsten av en stark profes
sion har påverkat infusionsprocessen för telemedicin. Men om det finns 
mekanismer som är specifika för den studerade kontexten kan dessa lyftas 
till en mera generell nivå i teorin, för att därmed möjliggöra en överförbar
het till andra områden än sjukvården. 

På den mest övergripande nivån kan det hävdas att vissa slutsatser som 
dras i denna bok, är möjliga att överföra till de flesta situationer där en öp
pen teknik införs i en organisation. Ett exempel på en sådan slutsats skulle 
kunna vara att införandet av öppna tekniker innebär att det kommer att ske 
en översättningsprocess i organisationen. En slutsats av detta slag är 
ganska platt och intetsägande, så vida inte detta perspektiv är helt nytt för 
det studerade fenomenet. Vad som är intressantare är att beskriva hur över
sättningsprocessen ser ut och varför den tar de vägar den gör. En möjlighet 
att använda resultaten i denna studie, är att föra över dem till studier av 
andra typer av öppna tekniker, för att därmed möjliggöra en ytterligare teo
riutveckling. 
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En grundförutsättning för att resultaten från fallstudierna skall vara över
förbara, är att forskningsprocessen uppvisar kvalitéer som gör att studiens 
resultat kan anses som trovärdiga. Därför avslutas detta kapitel med att re
dovisa nio punkter på kvalitetskriterier som bör gälla för fallstudier och 
som Gummesson (1988:147ff) har sammanfattat enligt följande: 
1. Ett forskningsprojekt skall genomföras så att läsaren själv kan dra 

slutsatser. 
2. Forskaren skall presentera sitt paradigm. 
3. Forskningen skall vara trovärdig. 
4. Forskaren skall ha adekvat access. 
5. Den allmänna användbarheten av forskningen skall klargöras. 
6. Forskningen skall innebära ett bidrag till kunskapsuppbyggnad. 
7. Forskningsprocessen skall vara dynamisk. 
8. Forskaren skall vara engagerad och visa integritet. 
9. Som individ skall forskaren uppfylla vissa krav som t.ex. att ha 

tillräcklig förförståelse, opartiskhet och ärlighet. 

Jag vill hävda att den läsare som läser denna bok från början till slut kom
mer att kunna "pricka av" de nio punkterna. Visserligen kan det finnas svå
righeter för läsaren att bedöma dynamiken i forskningsprocessen och fors
karens engagemang. Men utan ett starkt engagemang från forskarens sida, 
är det svårt att genomföra en studie som denna på ett sätt som gör det möj
ligt att dra slutsatser som går utöver de ursprungliga intentionerna. Att dra 
slutsatser som går utöver de ursprungliga intentionerna kan också ses som 
ett prov på dynamiken i forskningsprocessen, där det kreativa tänkandet 
och det teoretiska lyftet sker, som Nylén (1996:131) omnämnde. 
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4 
VISIONER OCH SKEPSIS 

PROJEKTENS FRAMVÄXT OCH 
FÖRVÄNTNINGAR 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis hur telemedicinprojekten växer fram 
och de idéer som de intervjuade har om varför telemedicinsatsningen sker 
vid den aktuella tidpunkten. Därefter beskrivs övergripande de idéer som 
olika kategorier av användare och icke användare har om olika använd
ningsområden där telemedicintekniken kan utnyttjas. Dessa idéer utgör en 
central empirisk utgångspunkt när infusionsprocessen skall beskrivas. Se
dan sker en genomgång av vart och ett av de två studerade projekten, där 
de intervjuades förväntningar på telemedicintekniken beskrivs. Vidare sker 
en genomgång av respondenternas synpunkter på förutsättningar som 
måste finnas för att de tänkbara användningsområdena skall kunna realise
ras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de frågor som har diskuterats 
under de projektgruppsmöten som ägde rum perioden innan telemedicinut
rustningen kom på plats. 

IDÉERNA VÄXER FRAM OCH TAR FORM 
De första erfarenheterna rörande telemedicin inom landstinget kan vi åter
finna inom patologin. Under 1991 genomfördes en telepatologikonferens 
mellan universitetssjukhuset och ett länsdelssjukhus i ett angränsande 
landsting, med ett lyckat resultat, enligt en av de inblandade patologerna. 
Senare, under 1992-93 genomfördes i svenska patologföreningens regi ett 
pilotprojekt där man ville testa möjligheterna att bygga upp ett telepatolo-
giskt nätverk, där patologer i Sverige skulle kunna konsultera varandra. 
Projektet genomfördes så att det fanns ett antal utrustningar som ambule
rade mellan patologavdelningarna vid sjukhusen, varvid varje avdelning 
hade möjlighet att testa utrustningen under några veckor. Men många pa
tologer var skeptiska till utrustningen, eftersom bl.a. bildhanteringen inte 

72 



var tillfredsställande och det tog också lång tid att överföra bilderna (se 
Olsson & Busch 1995). 

Nästa initiativ för att öka kunskapen om telemedicintekniken togs också 
under 1992-93, bl.a. genom att några läkare vid universitetssjukhuset be
sökte en telemedicinkonferens i Tromsö. Strax efter denna tidpunkt inför
skaffades en teleradiologiutrustning till universitetssjukhuset för att man 
skall kunna upprätta en förbindelse med två andra sjukhus i regionen. Det 
förekom ingen flitigare användning av utrustningen, bl.a. därför att utrust
ningen placerades i ett rum som var låst efter kl. 16 och som inte låg i an
slutning till röntgenavdelningen. Arbetet med att identifiera områden där 
telemedicintekniken kan användas fortsatte inom en mindre grupp. Under 
hösten 1994 har man identifierat röntgen, öron-, näs- och hals (ÖNH), hud, 
ortopedi, kirurgi och patologi som lämpliga specialiteter där tekniken kan 
provas. Under 1995 bestäms det att utrustning skall placeras ut på två vård
centraler, ett länsdelssjukhus och ett universitetssjukhus. Man bestämmer 
sig för att avvakta med röntgen i och med att en utredning pågår huruvida 
digital röntgenutrustning skall införskaffas till sjukhusen. Detta innebär att 
två huvudprojekt kan identifieras. Det är telepatologi (PAT-projektet) där 
det skall upprättas en förbindelse mellan universitetssjukhuset och ett läns
delssjukhus. Man skall också koppla ihop sig med ytterligare ett länsdels
sjukhus inom regionen, där möjligheter finns att använda telepatologi. De 
grupper som berörs av telepatologiprojektet är patologer och cytologer vid 
universitetssjukhuset, samt kirurger, gynekologer och laboratorieassistenter 
vid länsdelssjukhusen. Det andra projektet benämns allmän telemedicin 
(ATM-projektet), där två vårdcentraler skall få en uppkoppling mot univer
sitetssjukhuset. De specialiteter som berörs är ÖNH, ortopedi och hud. 
Inom detta projekt tillkommer ytterligare en koppling mot ett länsdelssjuk
hus. Detta kan komma att ha betydelse för det fortsatta utnyttjandet av tek
niken, eftersom det är till det aktuella länsdelssjukhuset patienter remitteras 
från de vårdcentraler som ingår i projektet. 

Under tiden som projektgrupperna formeras, så har man från landstingets 
sida formulerat några övergripande målsättningar med telemedicinprojek
ten. Målsättningarna kan också ses som frågeställningar om telemedicin
tekniken, som man från landstingets sida vill ha svar på. Målsättningarna 
(frågeställningarna) är följande: 

- Öka patientnyttan i form av närhet till högre vårdnivå utan resor. 
- Minska landstingets totala kostnader. 
- Stödja kompetensutvecklingen i organisationen . 
- Utröna vilken långsiktig effekt telemedicin har på länets hälso- och 

sjukvårdsstruktur. 

73 



Som framgår ligger dessa övergripande syften helt i linje med de tankar 
som redovisats i tidigare publikationer om telemedicin (se kapitel 1). 

VARFÖR SATSAR MAN NU? 

Att peka ut en enskild anledning till hur och varför telemedicinprojekten 
kommer i gång vid den aktuella tidpunkten låter sig inte göras, utan i stället 
kan några olika anledningar och åsikter om anledningar spåras. När det 
gäller frågan om hur projekten kommer igång, anser två av de intervjuade 
landstingspolitikerna att det har funnits en grupp personer som har varit 
intresserade av telemedicin. Dessa har sedan sökt medel för projekten vid 
"rätt" tillfälle. På frågan om varför telemedicinprojekten kommer igång vid 
den aktuella tidpunkten, kan däremot ett antal förklaringar ges. Innan be
slutet tas av landstinget att avsätta medel för en investering i telemedicin 
finns det tveksamheter inför den tänkta satsningen. I januari 1995 har man i 
Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp en mycket skeptisk inställning till 
telemedicinprojekten. "Toys for boys" är ett begrepp som har myntats och 
som syftar på att pengarna kan satsas på angelägnare saker, än leksaker för 
vuxna. Under hösten 1995 och vintern 1996 svänger inställningen 180 gra
der och man tycker från politiskt håll att "det går för långsamt", uppger en 
respondent. En anledning till denna svängning kan man säkert finna i att 
telemedicinen kommer upp på den "allmänna dagordningen" inom sjuk
vården. Bl.a. har DN i sin IT-bilaga några artiklar om telemedicin (se Da
gens Nyheter 960307, 951102) och tekniken har också omnämnts i andra 
medier. Detta uppväckta intresse för telemedicin kan också ses som ett ut
tryck för att sjukvården har hittat sin nisch inom IT-området, med tanke på 
den betydelse som tillmäts IT-frågor i allmänhet. En person säger att: 

"Landstingen är mycket trendkänsliga, det spelar ingen roll om 
man kör i diket, så länge som dom andra landstingen kör där " 

Denna bild stärks något under intervjuerna med cheferna för länsdelssjuk-
husen som menar att det inom sjukvården delvis finns en fascination inför 
ny "häftig" teknik. Det har varit relativt lätt att vinna gehör för ny teknik 
och ny utrustning, men om det sedan blivit en lägre kostnad på sista raden 
har man däremot inte alltid varit på det klara med. Vidare har man den 
uppfattningen att telemedicininvesteringen kanske inte hade blivit av i för
sta taget, om pengar från den egna budgeten skulle ha används. Dessa me
del hade kanske gjort större nytta genom investeringar i personal eller mer 
basal teknik. Man har en grundfilosofi att försöka se nyttan för patienten, 
när investeringar görs i utrustning och ny teknik. Då skulle kanske inve
steringar i basal utrustning på vårdcentralerna, t.ex. ögonmikroskop, samt 
utbildning av distriktsläkarna att använda dessa, totalt sett ge en större pati
entnytta. Men eftersom telemedicinutrustningen kommer att finnas, ses den 

74 



främst som en möjlighet att höja kvalitén för patienterna genom att utbilda 
distriktsläkarna. De argument som framförs om att telemedicinprojektet 
inte belastar den egna budgeten, avspeglar en ökad fokusering på de eko
nomiska aspekterna inom sjukvården, vilket betonas av en läkare som kon
staterar att: 

"...det är väldigt mycket ekonomi som styr utvecklingen idag och som 
styr beslutsfattandet. Det går inte att gå förbi det längre " 

Denna ökade fokusering på ekonomin kan också få konsekvenser för spe
cialistavdelningarnas vilja att ta emot telemedicinkonsultationer, vilket en 
specialist konstaterar: 

"...skall vi ställa upp på det här måste det ju synas någonstans. Att vi 
gör det här måste komma kliniken till del, ekonomiskt på något sätt " 

Vid intervjuerna med läkare och sjukhuschefer utkristalliseras tre övergri
pande tankegångar hos de intervjuade om varför telemedicinsatsningen 
sker just nu. För det första tror man att det är p.g.a. att landstinget ser en 
möjlighet att göra verksamheten mera kostnadseffektiv genom att införa 
telemedicin, eller att man åtminstone vill undersöka vilken besparingspo
tential som finns genom att använda telemedicintekniken. Genom att an
vända telemedicin kan man kanske förändra sjukvårdstrukturen, vilket i sin 
tur skall kunna leda till en kostnadseffektivare verksamhet. Den andra 
genomgående tankegången är att det finns ett upplevt yttre tryck att man 
skall satsa på telemedicin. Inte genom att patienterna eller andra aktörer 
inom landstinget kräver att en satsning kommer till stånd. Snarare upplever 
man att andra landsting håller på med telemedicin och att det gäller att 
hänga med i utvecklingen så att man inte blir ifrånsprungen. Anledningen 
till att telemedicinen skulle kunna upplevas som ett hot från universitets
sjukhusets sida, är att med den nya tekniken spelar det ingen roll var de 
medicinska specialisterna geografiskt sett är lokaliserade. Genom en an
vändning av telemedicintekniken kommer sjukhus och vårdcentraler inte 
alltid längre att vara beroende av att skicka sina patienter till ett visst sjuk
hus. I stället kan man konsultera vem som helst angående en viss medi
cinsk frågeställning. Detta scenario skulle i förlängningen kunna leda till 
att landstinget och universitetssjukhuset tappar intäkter till andra lands
ting.24 Men vissa läkare är skeptiska mot detta scenario. De menar att det är 
de personliga kontakterna man har med olika specialister som är av bety
delse när man skall konsultera någon. 

24 Det är viktigt att hålla i minnet att detta scenario endast gäller i de fall där den 
konsulterade specialisten inte handgripligen måste undersöka patienten. 
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En tredje tankegång som kommer igen hos de intervjuade är att tekniken 
har utvecklats så pass mycket att det inte är frågan om en ytterligare tek
nikutveckling i användarmiljön. Genom kontakter med andra kollegor och 
rapporter i olika media, har intressenterna sett att tekniken kan fungera i 
sjukhusmiljön. Det främsta exemplet som nämns är telemedicinprojekten i 
Nordnorge som har pågått under ett antal år. Projektledaren för ATM-pro-
jektet betonar att man i Tromsö var föregångare 1988, men att telemedicin
projektet har utvecklats blygsamt därefter, framförallt med avseende på 
antalet konsultationer som inte varit alltför imponerande. Vidare finns det 
redan mer eller mindre färdiga standardprodukter som kan användas till
sammans med annan medicinsk utrustning. Undantaget i denna studie är 
PAT-projektet där en viss teknikutveckling kvarstår, när det gäller att styra 
mikroskopen på distans. Sammantaget anser några av de intervjuade att det 
har utvecklats en mental mognad inom sjukvården, där man kan se möjlig
heter att använda olika IT-tillämpningar. 

Förutom dessa tre övergripande tankegångar har några av de intervjuade 
personerna funderingar om att telemedicinen kommer att användas som ett 
medel för att överföra fler patienter till universitetssjukhuset. En sådan ut
vecklingstrend skulle i längden komma att få konsekvenser för ett av läns-
delssjukhusen, som redan idag har ett krympande patientunderlag. Vissa 
distriktsläkare har varit smått skeptiska till att konsultationerna i första 
hand skall ske mot universitetssjukhuset och inte mot länsdelssjukhuset. 

Vid intervjuerna med politikerna kan några olika teman spåras om varför 
telemedicinsatsningen sker. Politikerna betonar främst att man vill se vilka 
möjligheter som finns att ge länsborna en bättre sjukvård med hjälp av te
lemedicintekniken. De ekonomiska argumenten finns med, men man tar 
inte för givet att utnyttjandet av telemedicin leder till en mera kostnadsef
fektiv sjukvård. Utan man vill genom projekten se om det finns möjligheter 
att bedriva en kostnadseffektivare sjukvård med hjälp av telemedicinen. 
Det finns en idé om att det är först när telemedicinsystemen är utbyggda 
och integrerade med andra patientinformationssystem, som ekonomiska 
och strukturella effekter kan få ett bredare genomslag. En av de intervjuade 
sjukhuscheferna spinner vidare på idén med de integrerade systemen och 
frågar vad som händer med sjukhusets grundidé, den dag som strukturerad 
patientinformation inte längre är platsbunden. Går man idag, som anställd 
inom sjukvården, till sjukhuset för att man inte vet vilket nätverk av kom
petenser man har behov av för att lösa olika problem? Vad händer den dag 
när all patientinformation blir tillgänglig via PC? Dessa frågeställningar 
om framtiden kan kopplas till den medvetenhet som finns hos vissa av de 
intervjuade, att telemedicintekniken innebär både hot och möjligheter för 
universitetssjukhuset. T.ex. när det gäller patientflödet och specialisternas 
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kompetensutveckling (vi återkommer till denna diskussion i slutet av nästa 
kapitel). 

Beträffande de praktiska användningsområdena för telemedicintekniken, är 
både sjukhuschefer och politiker överens om att ansvaret för att utveckla 
och organisera detta ligger hos den medicinska professionen. Man betraktar 
det som en form av sökprocess där det gäller att hitta lämpliga använd
ningsområden. Politiker och sjukhuschefer betraktar utvecklingen av 
lämpliga användningsområden som en del i det normala utvecklingsarbetet. 

IDÉER OM ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Innan idéerna beskrivs om olika användningsområden som finns inom de 
båda projekten, kan det konstateras att de skillnader i förväntningar som 
finns, inte är speciellt beroende av om den intervjuade är verksam på ett 
sjukhus eller vid en vårdcentral. Snarare verkar det bero mer av hur djupt 
involverad i projektet man är och hur mycket man har sett av tekniken. 
Följaktligen har de personer som har varit med på studiebesök och sett 
praktiska demonstrationer av olika telemedicinutrustningar, något fler idéer 
om möjliga användningsområden. Det samma kan sägas gälla för förmågan 
att föreställa sig eventuella organisatoriska komplikationer som kan uppstå 
när tekniken införs. 

Sammanfattningsvis kan förväntningarna på användningsområden delas in 
i tre allmänna kategorier: konsultationer, utbildning och kompetensutveck
ling, samt samordning. De två förstnämnda övergripande användningsom
rådena förväntas komma patienterna till del genom en förbättrad service 
på, eller i närheten av hemorten. Det tredje övergripande användningsom
rådet kan däremot ses som en effektivisering av icke direkt patientrelaterad 
verksamhet. 

Användningen av telemedicin i konsultationssyfte kan ske mellan di
striktsläkare och specialist, eller mellan olika specialister. Dessa konsulta
tioner kan ske på två sätt, akut eller planerat.25 Den akuta konsultationen 
innebär att när läkaren ställs inför ett problem där ett specialistutlåtande 
krävs, kan han/hon direkt försöka koppla upp sig mot en lämplig specialist 
för att försöka lösa problemet. Den planerade konsultationen innebär att 
man vid en förutbestämd tidpunkt kopplar upp sig mot specialisten. Det 
kan t.ex. röra sig om olika typer av återbesök som lika gärna kan handläg
gas vid vårdcentralen som vid sjukhuset. En gemensam fördel som man ser 
vid båda typer av konsultationer, är att man kan överföra en bild som tillför 

25 Att denna indelning görs torde inte vara någon tillfällighet, eftersom den dagliga 
verksamheten inom sjukvården ses i termer av akut eller planerad verksamhet. 
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ytterligare information, jämfört med ett vanligt telefonsamtal. Genom kon
sultationerna tror läkarna att det kommer att ske en kompetensutveckling 
hos den konsulterande parten. Man ser också möjligheter till kompetensut
veckling vid olika typer av konferensverksamhet, där t.ex. fortsatt behand
ling av en patient, eller ett provsvar kan diskuteras. Generellt sett anser 
samtliga kategorier av intervjuade läkare att denna verksamhet ger en möj
lighet att få och ge mer information om patienterna, än om bara ett skrift
ligt svar avges. Beträffande utbildningsområdet ser de intervjuade läkarna 
stora möjligheter att använda telemedicinsystemet för att kunna ge renod
lade föreläsningar till olika kategorier inom sjukvården. Användningen av 
telemedicinsystemet för samordning berör främst situationer där administ
rativa ärenden behandlas, t.ex. mötesverksamhet inom olika grupper. Ge
nom att använda systemet för mötesverksamhet kan åtskillig tid frigöras för 
medicinsk verksamhet, vilket är högst aktuellt med tanke på de långa av
stånd som finns inom regionen. 

ALLMÄN TELEMEDICIN 
Det allmänna telemedicinprojektet berör två vårdcentraler och specialist
avdelningar inom ÖNH, ortopedi och hud. Detta avsnitt består av två delar. 
Först presenteras de användningsområden som har identifierats av di
striktsläkarna på vårdcentralerna och de användningsområden som har 
identifierats av läkarna på de medverkande specialistavdelningarna. Där
efter följer en beskrivning av de förutsättningar som läkarna anser måste 
råda, för att de identifierade användningsområdena skall kunna realiseras. 

Innan vi går in på de olika tänkbara användningsområdena, skall en kort
fattad beskrivning av tekniken göras. I det aktuella projektet är den tek
niska plattformen ett videokonferenssystem, där överföringen av informa
tion sker via ISDN med 364 kB/s. Till videokonferensutrustningen kan 
olika typer av optiska instrument kopplas, som t.ex. endoskop för öronun-
dersökningar, laryngoskop26 för undersökningar av svalget, eller en mobil 
kamera med zoom. Dessutom finns en bildplatta till systemet där en skri
ven remiss, OH- och röntgenbilder kan placeras och sedan föras över till 
mottagaren. Systemet medger också att en rörlig bild kan frysas och över
föras som en vanlig stillbild. Däremot finns inga möjligheter att föra över 
och lagra en bild, utan att mottagaren av bilden är närvarande. 

26 Laryngoskope kan bäst beskrivas som en tunn böjlig plastslang med ett 
kameraobjektiv i ena ändan som förs in i patientens näsa och vidare ner mot svalget. 
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Med utgångspunkt från tidigare års remisser så tror man att kontakter med 
ortopeden kommer att vara det dominerande användningsområdet, därefter 
kommer ÖNH och slutligen hud. Vid den här tidpunkten är det endast ak
tuellt med en koppling mellan vårdcentralerna och universitetssjukhuset. 
Ett önskemål är att det skulle finnas en koppling mellan vårdcentralerna 
och länsdelssjukhuset, dit de flesta patienter remitteras.27 En distriktsläkare 
säger att: 

"Jag skulle vilja ha en kontakt med en station på akuten [på länsdels
sjukhuset], kopplat till vårt akutrum. Det är något som skulle kunna 
utnyttjas av både medicin, kirurgi och IVA [intensivvårdsavdel-
ningen]. Man skulle kunna få hjälp i dom lägena från alla dom speci
aliteterna " 

En rad olika användningsområden har identifierats där läkaren på vårdcen
tralen är i behov av att få ett specialistutlåtande. Inom ortopedi tror man att 
den vanligaste användningen blir att visa upp och diskutera röntgenbilder. 
Ett typexempel på en akut konsultation till ortopeden är om distriktsläkaren 
funderar över om en patient med en fraktur skall remitteras till sjukhuset, 
eller om distriktsläkaren kan få anvisningar från ortopeden så att patienten 
kan behandlas på vårdcentralen. I detta fall visar distriktsläkaren upp en 
röntgenbild för ortopeden och drar patientens sjukhistoria, medan patienten 
själv eventuellt är närvarande. Därefter bestämmer man om patienten kan 
behandlas på plats eller skall remitteras. Ett exempel där patienten måste 
medverka är om denne har problem med ett öra eller ett hudutslag. I båda 
fallen kan man koppla upp sig mot specialisten och denne kan då följa och 
styra undersökningen i det aktuella fallet. Om specialisten anser sig ha fått 
tillräckligt med information för att göra en bedömning kan då distriktsläka
ren få råd om hur patienten skall behandlas på plats. Alternativt kanske 
specialisten anser att patienten skall remitteras till sjukhuset. På detta sätt 
kan man få en sortering av patienter, så att patienterna hela tiden kan be
handlas på rätt vårdnivå. 

Inom hudområdet tror man främst att det kommer att röra sig om planerade 
konsultationer. Användningen är tänkt att gå till så att man under en viss 
tidsperiod, en till fyra veckor, samlar ihop de patienter där det inte är aktu
ellt med en direkt remiss. Sedan kopplar man upp sig mot hudspecialisten 
som tillsammans med distriktsläkaren gör en bedömning om patienten kan 
fortsätta behandlingen på plats, eller skall remitteras till sjukhuset. Men 
inom hudområdet kan det bli problem med att genomföra akuta konsulta
tioner, eftersom det inte finns någon mottagningsutrustning på hudmottag

27 Ca 85 % av patienterna remitteras till länsdelssjukhuset, medan 15 % remitteras till 
universitetssjukhuset. 
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ningen. Hudspecialisten måste förflytta sig något hundratal meter för att 
komma till konferensstudion. Detta ser distriktsläkaren som ett problem, 
eftersom det blir svårt att genomföra akuta konsultationer. Visserligen har 
man sällan riktigt akuta hudfall, men man skulle kunna undvika en fördröj
ning på någon vecka tills det att nästa möte är inplanerat och på det sättet 
ge patienten en bättre service. Men av tidigare erfarenheter tror man att det 
inte blir så många hudpatienter. Däremot tror distriktsläkarna att man 
kommer att kunna utnyttja hudmottagningen på ett helt annat sätt än tidi
gare, i och med att man har möjlighet till en direktkontakt. 

Förutom de nämnda kontakterna mellan specialist och distriktsläkare har 
återbesök identifierats som ett tänkbart användningsområde. I stället för att 
återbesöket sker hos specialisten vid sjukhuset, kan återbesöket ske vid 
vårdcentralen. Ett konkret exempel på denna typ av återbesök är när ett 
barn med öronproblem får ett plaströr inopererat i trumhinnan. När det är 
dags för återbesöket kan barnet komma till vårdcentralen och specialisten 
vid sjukhuset kan följa undersökningen i och med att den sker med hjälp av 
ett endoskop ("öronkamera") som är kopplat till videokonferenssystemet. 
Ett annat område som distriktsläkarna har identifierat är s. k. pre-operativa 
bedömningar: 

"Ofta när vi remitterar en patient till kirurgen, för t.ex. en höftopera
tion, så träffar kirurgen först patienten och gör en bedömning om dom 
skall opereras eller inte. Nästa gång läggs dom inför operation" 

Distriktsläkarna tror också att tekniken kan användas för vanlig mötesverk
samhet. I stället för att sitta fyra till fem timmar i bil för att resa till ett möte 
som kanske tar en till två timmar kan man koppla upp sig mot den plats där 
mötet skall hållas. En distriktsläkare beskriver denna möjlighet: 

"Konferenser tror jag vore suveränt, att slippa åka till universitets
sjukhuset för att sitta på ett tvåtimmarsmöte. Köra 50 mil i bil för att 
sitta med. Då kan dom sitta nere i konferens studion, så kan jag sitta 
här utan att behöva åka dit " 

Olika typer av utbildningsinsatser är ytterligare ett användningsområde 
som har identifierats. De största utbildningseffekterna tror man i och för sig 
kommer att äga rum under de konsultationer som sker, genom att man 
praktiskt får arbeta med en patient samtidigt som man kan ha en dialog 
med specialisten. Genom upprepade konsultationer inom samma område 
tror man att distriktsläkarna kommer att öka sin kompetens. En annan typ 
av kompetensutvecklande verksamhet som man kan tänka sig, är att ha 
konferenser om olika medicinska teman, där vårdcentralerna kopplar upp 
sig mot sjukhuset. Andra typer av utbildningar är rena föreläsningar från 
någon specialist. Vidare ser man möjligheter att använda systemet för att 
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utbilda AT- och ST-läkare som tjänstgör vid vårdcentralerna, samt kandi
dater under grundutbildning. En annan utbildningsinsats där informationen 
går till universitetssjukhuset, är om man från universitetssjukhusets sida är 
i behov av patientfall som man vill visa upp för läkarkandidaterna. I detta 
fall skulle det vara möjligt att skicka en förfrågan till vårdcentralerna om 
de har några lämpliga patienter att visa upp. 

Samordning av ronder och jourer är ytterligare tänkbara användningsområ
den. Rondverksamheten kan gå till så att man på morgonen kopplar upp sig 
mot sjukhuset och diskuterar aktuella patientfall. Ett annat exempel som 
nämns är att man kan ha gemensamma ronder mellan vårdcentralerna. Ett 
alternativ är att läkaren under en viss tid samlar upp material om ett antal 
patienter och sedan på en bestämd tid kontaktar specialisten. Genom denna 
rondverksamhet hoppas man uppnå positiva effekter för både läkare och 
patienter och en distriktsläkare konstaterar att: 

"Vi får en typ av konsultationsrond som jag tror har en väldigt stor 
betydelse, dels för din egen säkerhet i ditt jobb och din kunskapsut
veckling. Sen tror jag också att det kommer att ha en stor betydelse 
för vårdcentralen i så motto att patienten får mera besked på plats 
och det höjer naturligtvis statusen 99 

Men ett problem i sammanhanget är att det inte finns några möjligheter att 
koppla upp sig mot länsdelssjukhuset, dit majoriteten av patienterna remit
teras. Det är först när en sådan anslutning finns tillgänglig som man tror att 
det kan bli lite större volym på rondverksamheten. 

Ytterligare användningsområden som vissa läkare identifierar är att börja 
använda telemedicinutrustningen för att överföra ultraljudsbilder. Men då 
utrustning för ultraljudsundersökningar inte finns vid vårdcentralerna, kan 
användningsområdet först bli aktuellt på sikt. 

Sammanfattningsvis hoppas man från vårdcentralernas sida att använd
ningen av telemedicintekniken skall kunna ge vinster dels i form av mins
kade restider och dels i form av en kvalitetshöjning för patienterna. En 
annan positiv effekt man hoppas uppnå är att skapa en starkare samhörig
het mellan läkarna på vårdcentralen och specialisterna. En distriktsläkare 
säger att: 

"Man kan skapa förståelse för varandras arbete, dom [specialisterna] 
förstår mer vad vi håller på med99 
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SPECIALISTERNAS FÖRVÄNTNINGAR 

De tänkbara användningsområden som läkarna på universitetssjukhuset har 
identifierat skiljer sig inte speciellt dramatiskt från dem som läkarna på 
vårdcentralerna har identifierat. Däremot finns vissa skilda uppfattningar 
om vilka konsekvenser användningen kan få. 

Inom hudområdet kan det finnas vissa problem att utnyttja tekniken ibland, 
eftersom hudläkarna ofta är beroende av att direkt känna på patienternas 
hud. Men trots det finns ett antal användningsområden identifierade. 
Främst ser man möjligheter att klara av återbesök via telemedicinska kon
sultationer, där man då kan se hur en hudsjukdom har förändrat sig. Ett an
nat användningsområde kan vara ljusbehandling, eller akuta konsultationer. 
Ofta är det frågan om att tala om för distriktsläkaren vad det är för typ av 
hudåkomma, eftersom de kommer i kontakt med många typer av hudför
ändringar som de inte har någon aning om vad det är för någonting. Ut
bildning av läkare och sjuksköterskor vid andra sjukhus och vårdcentraler, 
samt läkarkandidater är ytterligare potentiella användningsområden. I sam
band med att läkarkandidaterna är utlokaliserade på andra sjukhus inom 
regionen, skulle det vara möjligt för dem att delta i en föreläsning på mor
gonen. Därefter skulle de kunna fortsätta med den kliniska verksamheten. 

Inom hudområdet är det, som nämnts, sällan riktigt akuta fall. Men man 
tror att det ligger ett värde i att distriktsläkaren kan kontakta hudspecialis
ten direkt när ett problem dyker upp, eftersom distriktsläkaren kanske inser 
att det finns ett problem först när patienten sitter framför läkaren. Via den 
akuta konsultationen kan man då bestämma om patientens åkomma kan 
behandlas vid vårdcentralen, om ett återbesök skall planeras in, eller om 
patienten under alla omständigheter måste uppsöka hudspecialisten. 

En läkare anser att en användning av telemedicin kan göra att vården blir 
mer jämlik inom landstinget i och med att specialistkompetensen kan göras 
tillgänglig på vårdcentralerna. Som läget är idag, är konsumtionen av 
specialistvård per capita högst i områden i sjukhusens närhet. Vidare tror 
man att nyttan till en början kommer att vara störst för patienten och di
striktsläkaren, men om man med tiden kommer att kunna kontakta andra 
hudspecialister kommer också specialisten att ha nytta av tekniken. 

Inom hudområdet har man planerat att från början prova tekniken för pla
nerade konsultationer ca varannan vecka. Ett problem i sammanhanget är 
att det inte finns någon videokonferensutrustning på hudmottagningen, 
utan man måste genomföra konsultationerna i en videokonferensstudio i en 
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annan del av huset. Detta ser man som ett problem om det skall gå att 
genomföra akuta konsultationer. 

Inom ÖNH ses också de akuta konsultationerna som en viktig bit. Sen tror 
man att det finns ett stort värde i att kunna diskutera icke akuta fall med 
distriktsläkaren. En specialist tycker att det är en fördel om man kan dis
kutera ett problem med distriktsläkaren, samtidigt som man kan se en bild 
av t.ex. en trumhinna: 

"Det är väldigt svårt att [i telefon] beskriva vad man ser för struktu
rer i en trumhinna t.ex. Det är väldigt svårt att klargöra vad det är 
man funderar på i utseende och sådana saker. Det kan man göra med 
det här [telemedicinen] " 

Samtidigt tror läkaren också att det ligger ett värde i att få en mera person
lig kontakt med läkarna på vårdcentralerna. En distriktsläkare håller med 
om att telemedicinen kan öka den personliga kontakten och jämför med 
telefonkonferenser: 

" Jag tror att det ligger en stimulans i att ha den här direkta ögon- och 
kroppsspråkskontakten. Det märker vi när vi sitter med på dom där 
telefonkonferenserna. Sitta med en sån här [pekar på konferenstelefo
nen] det är ju väldigt dött. Det är svårt att koncentrera sig och hänga 
med i diskussionen. Det är en helt annan sak om man ser varandra " 

Vidare ser man möjligheter att kontakta andra ÖNH-specialister som är 
inriktade på ett smalare område inom den egna specialiteten. Konferenser 
ses också som ett tänkbart användningsområde. Vid dessa skulle man då 
kunna diskutera patienter som har varit inne hos specialisten, för att på så 
vis ge distriktsläkaren en feed-back om vad som har hänt med patienten. På 
vårdcentralerna såg man också möjligheter att använda tekniken för att 
utbilda ST- och AT-läkare som för tillfället tjänstgör på en vårdcentral. En 
ÖNH-läkare under utbildning som har sett en demonstration av ett video
konferenssystem konstaterar: 

"Efter det att vi varit på Telia kom jag att tänka på vilken enorm möj
lighet det finns till handledning, när man skall lära sig saker och 
ting" 

I likhet med andra intervjuade läkarkategorier anser också ÖNH-läkarna att 
fortbildning av andra läkare, både ÖNH-läkare och distriktsläkare, är ett 
tänkbart användningsområde med stor potential. Detta skall då inte bara 
ske mot sjukhusen inom landstinget, utan också mot sjukhus runtom i regi
onen. Man ser en möjlighet att sälja utbildningstjänster och konsultationer 
istället för ren sjukvård. Att man ser denna möjlighet är säkert en naturlig 
följd av vad flertalet av de intervjuade påpekat, att universitetssjukhuset 
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har fått ett minskat antal patienter p.g.a. att andra landsting i regionen för
söker klara vården på egen hand. Telemedicinen kan då bli ett sätt att skapa 
nya intäkter för universitetssjukhuset. 

Inom ortopedin ser man en möjlighet att få och ge mer information om pa
tienterna genom att använda telemedicinsystemet och en ortoped säger att: 

"Det är väl mer dom här diskussionspatienterna som det är mycket 
omkring och som man vill ha mer information om. Det blir mycket 
jobb att skriva allt " 

Man ser också en möjlighet i att ge undervisning till distriktsläkarna om 
hur vissa typfall skall handläggas, vilket i sin tur innebär att distriktsläkar
nas kompetens kan höjas. En ortopedspecialist anser att kompetensnivån 
inom ortopedi är mycket varierande bland distriktsläkarna, med tanke på 
det stora antal ortopedirelaterade problem som dessa ställs inför. Av de re
misser som kommer in till ortopedavdelning är ca 25 % av sådan karaktär 
att ett specialistbesök inte är nödvändigt, utan det brukar räcka med ett 
skriftligt svar till distriktsläkaren om hur patienten skall behandlas. Med 
telemedicinens hjälp hoppas man kunna göra ett bättre urval bland de pati
enter som verkligen behöver uppsöka specialisten. A andra sidan ser man 
en potentiell risk att man kan bli överhopad med konsultationsärenden. 
Detta skulle innebära en ökad arbetsbelastning i en redan ansträngd situa
tion: 

"I värsta fall kan det bli en våldsam volym på det här. Att man kopp
lar upp sig i princip varje gång det kommer in en patient, istället för 
att lära sig. Risken är att distrikten utnyttjar det här som ett lätt sätt 
att få hjälp " 

Så därför tror man också att det är angeläget att finna lämpliga styrmedel 
så att man inte blir överhopad med konsultationer. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
TELEMEDICINANVÄNDNINGEN 

Den allmänna grundförutsättningen är att tekniken skall fungera och där
efter är de personliga initiativen centrala. En distriktsläkare sammanfattade 
på följande sätt förutsättningarna för att processen skall fungera: 

"Först skall tekniken fungera. Sedan är det att få dom människor som 
hanterar detta att ta sig an och utnyttja detta. Det hänger ju på dokto
rerna, lokalt här [på vårdcentralen], patienterna tror jag kommer att 
ställa upp. Sedan handlar det naturligtvis om dom på andra sidan [på 
sjukhuset], att man harfolk där som också vill ställa upp" 
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Projektledaren för ATM-projektet betonar också betydelsen av det person
liga engagemanget. Det gäller att hitta läkare som kan agera i den lokala 
miljön vid vårdcentralerna och fungera som ett slags representant för det 
lokala nätverket. Dessa läkares viktigaste uppgift blir att initiera och för
medla telemedicinanvändningen bland sina läkarkollegor och övriga 
medarbetare. 

Från vårdcentralernas sida finns det vissa farhågor om att det kan bli pro
blem när man böljar ställa krav på att man från universitetssjukhusets sida 
ställer upp på tider som man inte är van vid. Men å andra sidan har det hit
tills inte varit några problem vid telefonförfrågningar. Man är också från 
vårdcentralernas sida medveten om att en stor volym på förfrågningarna 
kommer att påverka vardagen för specialistklinikerna. Det finns en viss 
skepsis från vårdcentralernas sida att de akuta konsultationerna skall fun
gera helt friktionsfritt. En läkare säger att det redan idag finns problem med 
tillgängligheten på vissa specialistmottagningar: 

"Man förstår ju ganska snabbt när man har försökt att ringa och få 
tag i specialister vid universitetssjukhuset, bara via telefon, att det 
inte kommer att fungera...Man måste ha någon doktor man kan 
vända sig till och som kan gå till det här rummet och koppla upp sig " 

En av sjukhuscheferna hyste också en viss skepsis till telemedicinen just 
p.g.a. tillgänglighetsproblemen. Hon sa att ett av problemen inom medici
nen har varit att få tag på folk och att telemedicinen i sig inte skulle lösa 
detta problem, i synnerhet som det kommer att finnas en begränsad mängd 
utrustningar för mottagning av bilder. En annan läkare konstaterar att: 

"Det är ju ingen mening att ha ett snabbt kommunikationsnät, om man 
inte kan få svar på en gång " 

Från specialisternas sida ser man utbildning och planering som två viktiga 
bitar för att de identifierade användningsområdena skall kunna realiseras. 
När det gäller utbildning måste alla lära sig att hantera utrustningen, vilket 
ställer höga krav på användarvänligheten. Vidare måste distriktsläkarna 
utbildas i att hantera viss undersökningsutrustning som krävs för att 
genomföra en konsultation inom t.ex. ÖNH. Planering av verksamheten är 
en viktig del för att tillgänglighetsproblematiken skall kunna lösas. De 
idéer som finns är att den läkare som har primärjour, skall vara ansvarig för 
de telemedicinska konsultationer som kan bli aktuella. Detta ser man som 
en lösning så länge som volymen är relativt låg. Men om flera vårdcentra
ler och sjukhus kopplas in kan det bli nödvändigt att avsätta en person som 
tar hand om telemedicinska konsultationer. Man är också medveten från 
specialistklinikernas sida att det kommer att krävas förändringar av hur 
man organiserar arbete, konstaterar projektledaren för ATM-projektet: 
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"Det klart att försöker man helt och hållet att jobba i den gamla or
ganisationsmodellen så kan det upplevas som ett ytterligare moment 
som skall utföras. Det gäller ju att hitta ett sätt så att det här upplevs 
som en naturlig del i tillvaron. Jag menar att vi har ju under årens 
lopp lärt oss hur vi skall hantera inkommande telefonsamtal " 

Vidare betonar en läkare med en viss erfarenhet från videokonferenser att 
det är mycket viktigt att följa en strikt dagordning för att kunna genomföra 
en bra videokonferens. 

TELEPATOLOGI 
I PAT-projektet formuleras mera projektspecifika syfen och målsättningar. 
Syftet är att nyttja telepatologi/cytologi vid diagnostik och behandling av 
tumörsjukdomar vid sjukhus utanför universitetssjukhuset så att: 

- Ökad kvalité och rationalitet till lägre totalkostnad uppnås vid 
handläggning av den enskilde patienten. 

- Vävnadsbaserad (patologi/cytologi) diagnostikkompetens fördju
pas till fromma för patienter i regionen. 

Målet med projektet är att ge underlag för hur och i vilken utsträckning te
lepatologi/cytologi kan: 

- Minska antalet extra operationer. 
- Styra val av operationsstrategi. 
- Förkortade utredningstider. 
- Minska kostnader för resor. 
- Minskade kostnader vid avancerad punktionsdiagnostik. 
- Ökad kompetens vid diagnostik-behandling av tumörer. 
- Ökad diagnostisk säkerhet. 
- Förbättra kommunikation mellan kliniker och patologer/cytologer. 

Inom telepatologin har projektledaren identifierat fyra tillämpningsområ
den som väl knyter an till de tre allmänna användningsområdena som 
nämndes tidigare. De fyra användningsområdena är: 1) fryssnittsdiagnostik 
under pågående operation och snabbcytologi, 2) konferenser för att kunna 
ge feed-back på prov som har tagits på opererade patienter, 3) renodlade 
föreläsningar till olika grupper inom sjukvården, 4) internationell konsul
tation av andra patologspecialister. 

För akuta konsultationer är det fryssnitt och snabbcytologi som är de do
minerande områdena. Akuta konsultationer där ett fryssnitt sänds från ett 
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sjukhus till universitetssjukhusets patologavdelning, är aktuellt i fall där 
kirurgen som opererar en patient vill ha ett besked om t.ex. en tumör är 
cancerogen, eller hur radikalt ett ingrepp skall göras. Genom möjligheten 
att få ett snabbsvar på ett fryssnitt slipper man att operera patienten två 
gånger p.g.a. att man måste vänta på ett patologsvar i en eller flera dagar. 
Med hjälp av telepatologin blir det nu möjligt att få svar från patologen 
inom 20 minuter, vilket medför att rätt ingrepp kan göras från böljan. 
Praktiskt har man tänkt gå till väga så att kirurgen skär ut ett prov från det 
tumörsuspekta området. Samtidigt förvarnas patologen vid universitets
sjukhuset om att kirurgen vid det andra sjukhuset vill ha ett akutsvar. Det 
utskurna provet hämtas sedan av laboratoriepersonal som preparerar provet 
och sedan placerar det i ett mikroskop. Patologen skall sedan kunna under
söka provet genom att fjärrstyra mikroskopet och när diagnosen är ställd, 
meddelar patologen via telefon resultatet direkt till operationssalen där ki
rurgen befinner sig. Kirurgen kan sedan med stöd av patologens utlåtande 
fortsätta operationen och från början göra rätt ingrepp, vilket kirurgerna 
tycker är positivt: 

"... är det så att man kan använda det här [telepatologin] när man 
står under en operation, att man kan begränsa ingreppet eller vet att 
man gör rätt ingrepp på en gång, så innebär det mycket för både 
doktor och patient " 

En annan kirurg uttryckte sig mera tydligt om de psykologiska fördelarna: 
"...det är att man slipper, dom där tvåseans förfarandena, som man 
tar jävligt ont av. Du opererar en bit, så får du ett visst svar som indi-
kerar att du måste ta tillbaka patienten och göra ett radikalare in
grepp. Det är 'härligt ' alltså " 

Det andra huvudområdet för akuta konsultationer är snabbcytologi, vilket 
innebär att man kan få ett snabbt besked huruvida en knöl någonstans på 
eller i kroppen innehåller cancerogena celler eller ej. Den allra största nyt
tan av snabbcytologi kommer man att ha i de fall där provtagningen sker 
inne i kroppen med hjälp av ultraljud. I dessa fall är det ofta svårt att sticka 
rätt och få ett representativt prov, vilket innebär att patienten kanske måste 
komma tillbaka både en och två gånger. Vid vissa typer av provtagningar 
missar man den aktuella knölen i upp till 25-30%28 av fallen och får kalla 
tillbaka patienten en andra gång. 

Vid de akuta konsultationerna mellan länsdelssjukhuset och universitets
sjukhuset, kommer laboratorieassistenterna att spela en viktig roll för att 

28 Det skall noteras att det är svårt att få fram exakta uppgifter på hur många prov som 
måste tas om, men siffran 25-30% är vad de intervjuade läkarna uppskattar. 
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kommunikationen mellan kirurg/gynekolog och patolog/cytolog skall fun
gera. Eftersom patologer och cytologer huvudsakligen tjänstgör under 
kontorstid, skall det under denna tid alltid finnas en laboratorieassistent 
tillgänglig som kan hantera proven. Under våren 1996 anmäler två labora
torieassistenter sitt intresse för att delta i en utbildning för att hantera och 
preparera proverna. Deras uppfattning om vad projektet syftar till är i bör
jan mycket diffus, men deras huvudsakliga motivation är att det är något 
som känns nytt och spännande att få vara med om. Dessutom ser man att 
det är något som kan bespara patienterna lidande och väntetider, samt att 
det är något nytt som tillförs arbetsuppgifterna. Bilden av vad projektet in
nebär, klarnar ytterligare när man åker till universitetssjukhuset på en två 
veckors utbildning för att lära sig att hantera utrustningen, samt att prepa
rera de typer av prover som skall hanteras. 

Det användningsområde som patologerna vid universitetssjukhuset tror 
kommer att få den största utbredningen är s.k. patologkonferenser. Dessa 
konferenser kan genomföras både mot enskilda läkare och grupper av 
läkare. Normalt får kirurgerna och gynekologerna ett skriftligt svar på 
insända prover efter någon vecka. Dessa svar är som regel ganska kortfat
tade. Genom att ha planerade patologkonferenser kan kirurger och gyne
kologer välja ut ett antal patientfall eller provsvar där man vill ha mera 
information och en djupare diskussion med patologen. Dessutom kan andra 
specialister, t.ex. onkologer medverka vid konferenserna. Denna typ av 
konferenser är vanligt förekommande vid sjukhus där en patolog finns till
gängligt. Med telemedicinens hjälp kan nu dessa konferenser bli till
gängliga för sjukhus som saknar patolog. En kirurg jämför dessa tilltänkta 
konferenser med röntgenronden: 

"Dels får vi se bilder [under röntgenronden], men framför allt får vi 
höra vad dom [radiologerna] säger, vad dom tycker och vad dom tror 
och inte bara se det där skriftliga svaret med alla reservationerna. 
Det är samma med patologerna, som kirurg är man ganska beroende 
av dom. Man kan ha ganska mycket funderingar runt omkring sånt 
som inte framgår av det skriftliga svaret " 

Patologerna kan också komma att känna sig mera delaktiga i behandlingen 
av patienterna, tack vare konferenserna. En patolog konstaterar att: 

"En laboratoriedoktors dilemma är ju att man befinner sig lite grann 
ifrån patienten. Det som är betydelsefullt för oss, det är att vi genom 
sådana här konferenser kommer närmare och känner oss mer patient-
ansvarigay än om vi bara håller på och tittar i ett mikroskop och sva
rar på ett papper. Det ser vi ju här på universitetssjukhuset när vi har 
konferenser.... Man känner att man gör något nytt och att man gör 
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nytta på ett annat sätt än vad man gjort tidigare, det är inte oväsent
ligt99 

De hittills uppräknade användningsområdena för telepatologin är de som 
de intervjuade tror kommer att bli de mest frekventa. Beträffande använd
ningen av fryssnittsdiagnostik för att slippa genomföra en andra bröstope
ration på en patient, har kirurgerna vid de berörda sjukhusen uppskattat till 
att det kan röra sig om 5-10 operationer per år, vid respektive sjukhus. 

Ytterligare tänkbara användningsområden som patologerna har identifierat 
är utbildningsinsatser riktade mot olika grupper inom sjukvården, t.ex. 
konsultationer mot andra patologer. Med telepatologins hjälp kan man nu 
få möjligheter att kontakta de patologer som kan mest inom ett område, 
oberoende av om de finns i Stockholm eller Los Angeles. Kirurgerna å sin 
sida, ser möjligheter att kunna konferera med neurokirurger och ortopeder 
om speciella problem, om man kunde skicka röntgenbilder. Laboratorieas
sistenterna tror också att utrustningen skulle kunna användas inom deras 
verksamhet, framför allt för att snabba upp svarstiderna på prov som kan 
vara strategiskt viktiga för den fortsatta behandlingen av en patient. 

Det är också värt att notera att kirurgerna vid länsdelssjukhuset mycket 
tydligt har uttalat att telepatologisystemet inte är något man har önskat sig, 
utan ser det mera som en "skänk från ovan". Om man hade varit tvungen 
att ta resurser från sin egen budget så hade det troligtvis inte blivit av, utan 
då hade det funnits andra saker som man hade prioriterat högre. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

För att de identifierade användningsområdena skall kunna realiseras måste 
en rad förutsättningar vara uppfyllda. En första grundförutsättning som 
måste vara uppfylld för samtliga användningsområden är att tekniken skall 
fungera och vara användarvänlig. En läkare säger att: 

"Det gäller ju att få det användarvänlig t, så att alla kan använda det. 
Att det inte behöver vara så komplicerat att det är en tekniker som 
står där och hjälper till med alla inställningar. Då blir det ohanter
ligt" 

För de akuta användningsområdena, fryssnitt och snabbcytologi, så är till
gängligheten vid universitetssjukhuset en annan grundförutsättning. När 
man vill ha ett snabbsvar från universitetssjukhuset måste det finnas någon 
där som kan ställa diagnosen. Det är mycket svårt för kirurgerna att förut
säga i vilka fall som det kan bli aktuellt med fryssnitt, men man vet att vid 
vissa typer av operationer är sannolikheten högre att stöta på något oväntat. 
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För att patologen skall känna till om det kan bli aktuellt med att ställa dia
gnos på ett fryssnitt kommer veckovisa operationsscheman att skickas till 
patologen. För fryssnitten gäller vidare att tiden det tar från det att kirurgen 
har tagit ut ett prov, till det att han/hon har fått svaret från patologen, inte 
skall vara mer än 20 minuter. En kirurg säger att: 

"Helst skall det gå på 20 minuter. För att står man där med en sövd 
patient vill man inte dra ut på operationen hur länge som helst. Det är 
inte bra att vara sövd för länge" 

Patologerna säger å sin sida att man på sjukhuset därifrån provet skall sän
das, måste arbeta för att få en fungerande process från det att kirurgen har 
tagit ut provet till det att det ligger i mikroskopet. I detta sammanhang har 
laboratoriepersonalen vid länsdelssjukhusen en nyckelroll. Det är dessa 
som hämtar provet i operationssalen och sedan preparerar och lägger det i 
mikroskopet, eftersom kirurgen inte kan lämna operationssalen. Vid de 
sjukhus som skall göra telepatologiska konsultationer mot universitetssjuk
huset kommer två laboratorieassistenter att utbildas, så att alltid en av dessa 
finns tillgänglig. 

Vidare tror patologerna att det kanske kan vara möjligt att kirurgerna måste 
få en viss utbildning i hur snitten skall läggas, när ett prov tas ut som sedan 
skall bli fryssnitt. Men kirurgerna ser inte detta som något problem, utan 
menar att de har en stor vana vid att lägga olika typer av snitt. Vidare tror 
patologerna att vissa kirurger måste bölja tänka i nya banor för att använda 
tekniken, medan kirurgerna anser att detta inte är något radikalt nytt. 

För konferenserna finns det en kritisk framgångsfaktor, som är kopplad till 
hur specialisten vid universitetssjukhuset uppträder. Projektledaren menar 
att konferensverksamheten står och faller med hur patologen agerar: 

"Om man sitter där med en ointresserad patolog och har en konfe
rens, vad kommer man då tillför resultat? Dom [kirurger och gyne
kologer] måste känna att dom får ut något av det och det är mitt 
ansvar" 

Vidare gäller der att arbeta in rutiner för hur konferensen skall läggas upp 
och hur man skall fånga upp de fall som skall behandlas under konferen
sen. 

Kirurgerna har en positiv inställning till konferenserna och det finns en la
tent efterfrågan, både från kirurger och andra specialister. Patologerna är 
också medvetna om att de måste ut och marknadsföra konferenserna till de 
andra sjukhusen. Detta har kirurgerna vid ett av länsdelssjukhusen märkt 
av, när de berättar hur entusiastiska patologerna är över projektet. 
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FRÅN VAGA FÖRESTÄLLNINGAR TILL 
PRAKTISKA INSIKTER 

Under början av 1996, det år som utrustningarna införskaffas, intensifieras 
projektgruppens mötesverksamhet. Under perioden fram till slutet av au
gusti hålls åtta möten där frågor av olika dignitet i telemedicinprojektet av
handlas. De frågor som behandlas under denna tidsperiod är till stor del av 
praktiskt karaktär. En fråga som klaras av på ett tidigt stadium är den s.k. 
lokalfrågan. Det bestäms i vilka rum utrustningarna skall placeras och hur 
många man skall köpa in. I samband med diskussionerna om utrustningens 
placering, betonar specialisterna från universitetssjukhuset att utrustningen 
skall vara lättillgänglig, så att man undviker onödigt spring. De typer av 
utrustningar man diskuterar är antingen ett PC-baserat videokonferenssy
stem, eller ett ordinärt videokonferenssystem med vanliga TV-skärmar. I 
och med att olika typer av systemlösningar diskuteras, så växer medveten
heten om vilka konsekvenser de olika systemvalen kommer att få. Den 
växande medvetenheten om utrustningsvalet blir mycket tydlig när man i 
början av mars får ett konkret anbud på ett system från en leverantör. I 
slutet av mars gör sju av projektgruppens medlemmar en resa till Stock
holm för att besöka fyra potentiella leverantörer av videokonferensutrust
ning. Under företagsbesöken får man möjlighet att se de olika systemen i 
aktion, samt att själv prova på och trycka på knapparna. I och med att 
gruppens medlemmar under de tre senaste månaderna har fått se ett antal 
olika utrustningar, så har man med tiden blivit bättre på att ställa krav på de 
egenskaper systemet skall ha. Kontentan av studiebesöken, samt de offerter 
som kommer in blir att man svänger från att ha varit inställd på en PC-
baserad lösning, till att välja ett ordinärt system som baseras på ISDN-
teknik. I botten för denna svängning ligger de beslutskriterier som man har 
ställt upp när utrustningarna skall utvärderas. Kriterierna har rangordnats 
enligt följande: bildkvalité, ljudkvalité, styrfunktioner och användargräns-
snitt. Samtliga dessa kriterier talade för den leverantör som erbjöd ett ordi
närt videokonferenssystem baserat på ISDN-teknik. Dessutom hade syste
met ett mycket förmånligt pris. Lösningen blir att inom ÖNH, ortopedi och 
patologi placeras utrustningen på respektive avdelning, medan hudkliniken 
skall utnyttja den centrala videokonferensstudion som inrättas. 

Ett annat problem som löper som en röd tråd genom mötena under det för
sta halvåret är Telias prissättning på de nättjänster man är i behov av. Pris
nivån är på tok för hög och man anser inom gruppen att med de priser som 
Telia begär, så hotas hela projektet. Men så småningom lyckas man för
handla till sig rimliga priser, varvid detta hot blir undanröjt. 
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Vid årets första möte i januari formeras grupper för de olika medicinska 
specialiteter som skall ingå i projektet, med representanter för specialite
terna och vårdcentralerna. Syftet är att försöka sortera ut olika patienttyper 
där en telemedicinkonsultation kan vara lämplig. Tanken är att konsultatio
nerna mellan sjukhus och vårdcentral skall äga rum på förutbestämda tider. 
En vårdcentral skall koncentrera sig på ortopedpatienter, medan den andra 
skall inrikta sig på hud och ÖNH. Angående ortopedkonsultationerna finns 
det i början vissa frågetecken om det går att överföra röntgenbilder via vi
deokonferenssystemen. Detta har en avgörande betydelse för vilken volym 
de ortopedrelaterade konsultationerna kommer att få. Vid en utrustnings
demonstration i slutet av januari, visar det sig att det går alldeles utmärkt 
att överföra röntgenbilder, vilket leder till en stor förtjusning hos projekt
gruppens medlemmar. Frågan om vilka patientgrupper som är lämpliga för 
konsultationer, lägger man så småningom åt sidan, eftersom man anser att 
detta kan man veta först när man börjar arbeta praktiskt med systemet och 
patienter. Vidare svänger synen på fördelningen mellan planerade och 
akuta konsultationer. Vid ett möte i augusti 1996 konstaterar projektledaren 
för ATM-projektet att: 

"/ januari nämndes akuta konsultationer i en bisats, men nu är intres
set riktat mest mot dessa konsultationer " 

Andra frågor som behandlas under de möten som avhålls mellan januari 
och mars är hur projektet skall utvärderas både från ett medicinskt- och 
ekonomisk perspektiv, samt hur konsultationerna skall prissättas. Beträf
fande utvärderingen så utarbetas en enkät som skall fyllas i av patienten 
(när denne medverkar), den konsulterande läkaren, samt den konsulterade 
läkaren. De data som samlas in via enkäterna skall möjliggöra en utvärde
ring av: 
- Teknik och diagnostik, samt tidsåtgång. 
- Konsekvenser för handläggning, behandling, operation, remisser och 

återbesök. 
- Konsekvenser för patienten: lidande, livskvalité, sjukskrivning och resor. 
- Ekonomiska konsekvenser för sjukvården. 
- Ekonomiska konsekvenser för patienten. 
- Ekonomiska konsekvenser för samhället. 
- Andra väsentliga konsekvenser, nya diagnosgrupper etc. 

Under de projektmöten som genomförs, är det en fråga som inte har dis
kuterats på ett djupare plan. Nämligen hur skall verksamheten organiseras 
runt den nya tekniken och vilka visioner som finns om hur verksamheten 
skall integreras mot övriga regioner. Vissa diskussioner förekommer om 
hur en videokonsultation skall organiseras och man ser tillsvidare att det är 
lämpligast att den jourhavande läkaren tar hand om konsultationen. Där
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emot förs de mera visionära diskussionerna inte på något djupare plan. 
Chefen för medicinsk teknik trycker vid ett antal tillfallen på vikten av att 
man funderar allvarligt på dessa frågeställningar och försöker sätta in tele
medicinen i ett större perspektiv. Men det blir inte någon djupare diskus
sion om dessa frågor. 

Ytterligare exempel på frågeställningar som har berörts är t.ex. hur man 
skall hantera journalanteckningar vid konsultationer, hur man skall hantera 
det faktum att vissa patienter som skall till länsdelssjukhuset, eventuellt 
kommer att genomgå en videokonsultation med universitetssjukhuset och 
sedan remitteras till länsdelssjukhuset. Den senare frågan får ingen större 
betydelse under projektets gång. Angående journalanteckningarna, så 
kommer dessa att faxas till vårdcentralen efter konsultationen. Frågan om 
journalanteckningarna är också en del av den diskussion som förekommer 
om ansvarsfrågor, vem har ansvaret för patienten och de råd som ges? 
Sammanfattningsvis kan man säga att distriktsläkaren är den som har an
svaret för patienten och han/hon får bedöma från fall till fall om det är 
möjligt att behandla patienten utifrån de svar som specialisten ger. Specia
listen å sin sida får avgöra om kvalitén på den överförda bilden är tillräck
lig, så att han/hon kan ta ansvar för de råd som ges. 

Frågan om ersättning i samband med konsultationer löser man inte, utan 
man nöjer sig med att konstatera att konsultationerna skall vara gratis så 
länge som det rör sig om ett projekt. Dessutom kanske det inte ligger på 
projektgruppens bord att lösa ersättningsfrågan? Men det kommer att dröja 
innan det blir någon klarhet med ersättningen. 

Vid en intervju två år senare, säger chefen29 för universitetssjukhuset att 
deras främsta uppgift kommer att bli att lösa frågan hur ersättningen för 
olika typer av konsultationer skall ske. Sjukhuschefen säger att ersättnings
frågan är en nyckelfråga som måste lösas innan de kan bli någon fart på 
konsultationerna. Ersättningen kan ses som ett sätt att kompensera univer
sitetssjukhuset för att man där förvärvar och utvecklar kompetens som se
dan sprids vidare. Orsaken till att ersättningsfrågan har en nyckelprioritet 
för universitetssjukhusets ledning, är att dagens ersättningssystem är knutet 
till patienten. Förenklat kan det uttryckas som att i det ögonblick patienten 
kommer till sjukhuset, kan någon annan debiteras för kostnaderna. Med 
telemedicinteknikens hjälp är det nu inte alltid längre nödvändigt att pati
enten infinner sig på sjukhuset. Detta medför att universitetssjukhuset inte 
längre får någon ersättning för att upprätthålla och sprida kompetens, i de 
situationer som patienten inte infinner sig rent fysiskt. En av de intervjuade 

29 Sjukhuschefen tillträdde ca 1 år efter det att projekten sjösatts. 
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politikerna medger att man från politikerhåll varit sen med att ta upp er
sättningsfrågorna. Politikerna anser att detta är en av deras huvuduppgifter 
inom telemedicinområdet, att lösa frågan om hur den ekonomiska ersätt
ningen för konsultationer skall se ut, både inom landstinget och mellan 
landstingen inom regionen. I grunden för detta synsätt ligger det faktum att 
det är relativt kostnadskrävande att upprätthålla en viss kompetens, men 
vid en konsultation synliggörs knappast dessa kostnader. En av de ledande 
landstingspolitikerna ser det som en viktig uppgift att hålla en dialog med 
övriga landsting inom regionen, om vilka typer av spetskompetens som de 
önskar, för att sedan se hur dessa kostnader kan fördelas. Denna dialog är 
också del i det nätverksskapande som politikerna ser som sin uppgift, att 
initiera skapandet av en infrastruktur som möjliggör för den medicinska 
professionen att kommunicera. 
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5 
IDÉERNA MÖTER 
VERKSAMHETEN 

I detta kapitel kommer användarnas erfarenheter av telemedicinsystemen 
att beskrivas. Intervjuerna är utförda ca 6 månader efter det att systemen 
installerades. Kapitlet inleds med en beskrivning av de synpunkter som 
framkom under ett videokonferensmöte i ATM-projektet30 den sista 
september 1996, en månad efter det att systemet tagits i "skarp drift". 
Därefter kommer en summering av generella synpunkter som har kommit 
fram under intervjuerna, eller synpunkter som enskilda respondenter haft, 
men som gäller för båda projekten. Största delen av kapitlet kommer att 
ägnas åt de erfarenheter som finns inom de inblandade avdelningarna. 
Avslutningsvis kommer vissa tänkbara konsekvenser för universitetssjuk
huset att beröras. 

SUCCÉ OCH PROBLEM 
Den sista september 1996 hålls det första videokonferensmötet där erfaren
heterna från den första månadens drift i ATM-projektet skall diskuteras. 
Som kommer att framgå längre fram i boken, så kommer vissa av de 
problem som diskuteras att finnas med ytterligare något år framåt i tiden. 
Ca tre till fyra konsultationer har gjorts från vardera vårdcentral till de olika 
specialistavdelningarna. Hudspecialisten tyckte att den konsultation som 
gjordes var allmänt seg och tungrodd, samt att det var dålig ljussättning på 
den vårdcentral därifrån konsultationen gjordes. Dessutom tycker hudspe
cialisten att det blir mycket spring, eftersom det inte finns någon utrustning 
på hudavdelningen. Chefsöverläkaren för de två vårdcentraler som ingår i 
projektet, säger sig ha fått en helt annan bild av den läkare som genomförde 
konsultationen. Dessutom påpekar han att fel kamera användes, vilket 
påverkade bildkvalitén negativt. Dessutom framgår det mellan raderna 
under mötet, att det har varit svårigheter att få tag på ortopederna vid 
universitetssjukhuset. Men ortopedavdelningens representant i projektet har 
vid tre tillfällen gjort genomgångar i hur utrustningen skall användas. 

30 ATM - Allmän telemedicin. 
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Inom öron-, näs- och hals (ÖNH) har man inte kommit igång på allvar 
ännu, eftersom två ÖNH-läkare skall åka iväg till de två vårdcentralerna 
och utbilda distriktsläkarna i hur de skall använda den specialutrustning 
som krävs. De patientreaktioner som rapporteras från de gjorda konsulta
tionerna är översvallande positiva och kan nästan beskrivas som en "halle-
luja-stämning". Avslutningsvis trycker projektledaren på vikten av att 
genomföra flera konsultationer, så att både distriktsläkare och specialister 
får öva upp sig. 

GENERELLA ERFARENHETER 
Under de intervjuer som genomförs ca sex månader efter det att systemen 
har tagits i bruk, kvarstår en hel del av de frågeställningar som behandlades 
vid mötet den sista september. T ex anser projektledaren för ATM-projektet 
att fler konsultationer borde kunna genomföras. Han misstänker att en låg 
användningsgrad kan vara en av anledningarna till att diverse telemedicin
projekt inte har blommat ut: 

"...får man inte med ett stort antal patienter, ja då går den här 
verksamheten på en sån sparlåga7 så att den varken genererar till
fredsställelse för någon utav doktorerna, eller genererar idéer som 
kan vidareutveckla hanteringen utav den [telemedicinen] " 

Projektledaren för ATM-projektet anser att ett telemedicinskt nätverk 
måste byggas upp mellan vårdcentraler och specialistavdelningar, samt 
mellan specialistavdelningar vid olika sjukhus. Genom att detta nätverk 
byggs upp blir det också möjligt att få upp volymen av konsultationer, 
vilket också är en förutsättning för att det skall bli ett tryck på specialistav
delningarna att anpassa sina rutiner till en ny situation. Om telemedicinen 
skall få någon reell betydelse inom sjukvården får det inte bara röra sig om 
förbindelser mellan enstaka vårdcentraler och specialistavdelningar. 

Problemet med volymen kan ses från två horisonter: vårdcentralens och 
specialistavdelningens. En distriktsläkare på en vårdcentral konstaterar att 
det måste till en bredd vad det gäller antalet specialistavdelningar som kan 
konsulteras i lämpliga fall. Detta hänger samman med att verksamheten vid 
en vårdcentral har en stor bredd vad det gäller de medicinska frågeställ
ningar som aktualiseras och därmed kontakter med antalet specialistavdel
ningar. Från specialistavdelningens horisont gäller det å andra sidan att ha 
kontakt med många vårdcentraler för att få upp volymen. Denna problema
tik kan belysas på ett schematiskt sätt enligt figur 5.1. 
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Figur 5.1. Telemedicinens volymproblematik. 

Chefsöverläkaren för de två vårdcentraler som ingår i ATM-projektet och 
som kan betecknas som en av eldsjälarna i projektet, har några tankar om 
volymproblem. För det första ser han ett behov av att det finns en motor 
som driver projektet inom de olika avdelningarna som är involverade, samt 
att det krävs ett hårt arbete för att jobba in telemedicinen i de dagliga ruti
nerna. Men, också att man från användarsidan börjar fundera i olika banor 
om hur tekniken kan användas i den dagliga verksamheten: 

"Man måste ha fantasi och föreställningsförmåga hur man skall 
använda det här. Gör man allt som man gjort förr tycker man sig inte 
ha någon användning av det" 

Men förändrade tankebanor är inte den enda grunden för att använda tele
medicinen. Också tillgängligheten till utrustningen är en viktig bit. En av 
läkarna säger att: 

"...skall det här fungera på ett bra sätt så måste det vara lika lättill
gängligt som journalen, d.v.s. på din PC eller vid skrivbordet där du 
just då befinner dig " 

Det är viktigt att komma ihåg att specialisterna inte sitter och väntar på att 
någon skall göra en telemedicinkonsultation, eftersom de har en verksam
het som skall bedrivas. Att det är en begränsad tillgång på utrustningar gör 
att en telemedicinkonsultation blir något som går utanför rutinerna, vilket 
kanske innebär att specialisten måste springa i väg till en annan del av 
huset, medan det sitter fullt med patienter i väntrummet. Genom en bättre 
tillgång på den överförda bilden så skulle vissa av de hinder som ligger vid 
sidan av rutinerna kunna röjas undan. Synpunkterna om betydelsen av en 
lättillgänglig utrustning delas av specialisterna inom patologi och cytologi. 
Samtidigt som det är en ekonomisk fråga som hänger samman med hur 
stort behovet är. 
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PRAKTISKA ERFARENHETER IATM-
PROJEKTET 

VÅRDCENTRALEN 

Användningsgraden av telemedicinsystemet vid de båda vårdcentraler som 
ingår i projektet har varierat. Noterbart är att den vårdcentral som har det 
minsta befolkningsunderlaget har genomfört 2/3 av konsultationerna, 
medan befolkningsunderlaget är 1/3 jämfört med den andra vårdcentralen. 

Från en av vårdcentralerna har man riktat in sig att göra s.k. planerade 
hudkonsultationer. Detta innebär att man under några veckors tid samlar 
upp patienter med hudproblem, som sedan får återkomma till vårdcentralen 
på en avtalad tid. Vid detta tillfälle görs då en konsultation mot hudmottag
ningen på universitetssjukhuset och hudspecialisten kan då i samråd med 
distriktsläkaren bestämma vilka vidare åtgärder som skall vidtas. De 
konsultationer som har genomförts har fungerat tillfredsställande och 
tekniken har fungerat, men det har funnits andra problem enligt en 
distriktsläkare: 

"...det är ju mycket det här med tillgängligheten som gör det kompli
cerat, systemet i sig är ju inte svårt, det är ju enkelt. Det är inte 
komplicerat att använda sig av tekniken, det är det ju inte " 

Situationen med de planerade konsultationerna är inte optimal. Helst skulle 
distriktsläkaren vilja få tag på hudspecialisten när en patient med ett 
hudproblem dyker upp. Men eftersom det inte finns någon utrustning på 
hudkliniken och endast en specialist har varit involverad hittills, blir det 
problem med tillgängligheten. Tillgänglighetsproblemet är i och för sig inte 
unikt för hudkliniken. Den intervjuade läkaren har själv inte försökt att ta 
kontakt med ortopedkliniken på universitetssjukhuset, men uppger att det 
är mycket svårt att få tag på en ortoped som kan hantera utrustningen. 
Däremot har kontakterna fungerat bättre med länsdelssjukhuset, dit patien
terna i normala fall remitteras. Förklaringen som ges till detta är att det är 
en mindre enhet och distriktsläkarna känner personligen specialisterna. En 
annan förklaring som ges av de intervjuade distriktsläkarna, är att man har 
en bättre förståelse för varandras verksamhet, eftersom man på sätt och vis 
har patienterna gemensamt. 

En annan faktor som påverkat frekvensen av konsultationer från en av 
vårdcentralerna är bemanningen av läkartjänster. En av läkarna konstaterar 
att mottagningssituationen varit minst sagt pressad och konstaterar att: 
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"Om man skall konsultera telemedicinskt med en annan läkare och ha 
en patient, så blir det oftast två besök, eller ett besök som är dubbelt 
så långt som ett annat besök. Så när mottagningen är pressad och det 
är jättemycket att göra, så går det alltså fortare för min del att diktera 
en remiss, vilket kan göras på två minuter och sen är jag av med 
problemet... Om jag skall försöka nå någon som inte är på plats, som 
skall sökas och sen kan dom inte med TV:n och vet inte vad som skall 
göras, så tar det en timme utan vidare " 

Läkaren säger dock att problematiken har två sidor. För landstingets verk
samhet i stort är det kanske rationellt att göra en konsultation. Men 
konsultationen löser inte problemet med den pressade mottagningssituatio
nen och om en konsultation genomförs, kan den enskilde läkaren uppleva 
svårigheter att hantera sina övriga arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 
sätt. 

En annan aktivitet som läkarna diskuterade från början var olika typer av 
återbesök. Här har man identifierat åtminstone en patientgrupp som kunde 
vara lämplig för återbesök. De är s.k. rörbarn, vilka är barn med öronpro-
blem som får ett litet plaströr inopererat i örat. Dessa barn skall sedan på 
regelbundna kontroller till öronläkaren, som kontrollerar om röret sitter 
som det skall. Detta är en kontroll som man lika gärna skulle kunna göra 
via en telemedicinkonsultation. Men för att detta skall vara möjligt, 
konstaterar en distriktsläkare att det måste till förändringar av rutinerna för 
dessa återbesök. I dag kontrolleras dessa barn vid länsdelssjukhusets ÖNH-
klinik, som inte formellt ingår i projektet. För att få denna förändring till 
stånd, konstaterar distriktsläkaren att det måste finnas en drivkraft på ÖNH-
kliniken vid länsdelssjukhuset som är intresserad att slussa dessa återbesök 
till vårdcentralerna. En annan tänkbar aktivitet är s.k. pre-operativa bedöm
ningar. När en patient skall genomgå en operation av något slag, skall pati
enten före operationen göra ett besök hos specialisterna för undersökning 
och provtagning. Men även här krävs det förändringar på synsätten hur 
saker och ting skall ske. En läkare konstaterar att: 

"Narkosläkarna har ofta väldigt speciella krav. Svenska narkosläkare 
har speciellare krav än utländska narkosläkare, har det visat sig. Bl. 
a. har dom sådana krav som inte har visat sig ha någon betydelse och 
så har dom plötsligt slopat dom där kraven och ingen har märkt 
någonting " 

Men några av de intervjuade specialisterna är skeptiska till att det skulle gå 
att göra pre-operativa bedömningar via telemedicinkonsultationer, men 
man är å andra sidan öppen för att prova. 
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SPECIALISTERNA 

På ÖNH-kliniken har man i likhet med övriga specialistavdelningar haft 
idéer om att upprätta kontakter med länssjukhusen i grannlandstingen. 
Verksamhetschefen på ÖNH-kliniken tror att det finns ett potentiellt 
intresse i regionen för ett informationsutbyte. Men för tillfället är problemet 
att vid några av de tilltänkta sjukhusen, måste läkarna söka sig utanför 
sjukhuset för att genomföra en telemedicinkonsultation. Finns utrustningen 
väl på plats, så ser specialisterna möjligheter både till fortbildningspro
gram, samt att olika former av återbesök och förberedande besök som 
skulle kunna klaras av via videokonferens. Beträffande fortbildningspro
gram tror verksamhetschefen att en förutsättning är att volymen ökar. Detta 
kan då skapa kontaktytor mellan flera olika läkare, både ÖNH-specialister 
och distriktsläkare, vilket kan lägga grunden till olika fortbildningspro
gram. 

För att övergå till de konkreta aktiviteter som har genomförts, så har verk
samhetschefen på universitetssjukhusets ÖNH-klinik, tillika projektledaren 
för ATM-projektet, provat med att genomföra videokonferenser med verk
samhetscheferna inom ÖNH vid de olika sjukhusen i landstinget. Verk
samhetschefen på universitetssjukhuset tycker att dessa möten har fungerat 
mycket bra, men förutsättningen är att man har en strikt dagordning att 
hålla sig till. Läkarna vid de andra sjukhusen ser också fördelarna med 
denna mötesform, eftersom man slipper ca tre timmars restid för att delta i 
ett möte som varar tre till fyra timmar. 

I fallet med videokonferenserna så har initiativet kommit från universitets
sjukhuset. När det gäller konsultationer från vårdcentralerna, anser en 
ÖNH-specialist att förutsättningen för denna verksamhet skall ta fart, är att 
det finns ett engagemang från läkarna på de berörda vårdcentralerna. Det 
gäller för dessa läkafe att fånga upp de patienter som kan vara lämpliga för 
en konsultation, samt att distriktsläkarna tar på sig det extra arbete som det 
innebär att lära sig hantera utrustningen och genomföra konsultationer. I 
detta fall märker den intervjuade specialisten att det har varit ett varierande 
intresse från de inblandade vårdcentralerna. 

Från ÖNH-specialisternas sida fanns det från början två frågetecken som 
rörde konsultationerna. För det första vilken kontakt man skulle få med 
patienten via det nya mediet och för det andra, distriktsläkarnas förmåga att 
hantera den nya undersökningsutrustning som krävs. Beträffande patient
kontakten så är de ÖNH-specialister som har intervjuats positivt överras
kade. En specialist som hade varit fundersam över kontakten med patienten 
uttryckte sina positiva erfarenheter: 
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"Det kändes alldeles naturligt på något egendomligt sätt, jag var 
överraskad över det. Men det är väl det att TV är som en naturlig del i 
vardagen för de flesta människor. Det har inte känts som något 
avstånd, eller konstigt, man har varit i kontakt liksom. Det var positivt 
överraskande för mig " 

De nya undersökningsinstrumenten är två slags kameror. Den ena kameran 
är ett rakt endoskop som är avsett för att föras in i hörselgången på patien
ten. Den andra kameran är ett fiberlaryngoskop, som är en böjlig slang som 
förs in i näsan på patienten och vidare ner mot svalget. Det är speciellt inför 
den sistnämnda, fiberlaryngoskopet, som vissa distriktsläkare känt tvek
samheter. Men ÖNH-specialisterna konstaterar att distriktsläkarna relativt 
snabb har övat upp en tillfredsställande färdighet i att hantera instrumenten. 
Dels tack vare den utbildning de fick av ÖNH-specialisterna, samt dels den 
träning de får via konsultationerna. 

Man har ännu inte sorterat ut några speciella typfall för konsultationer 
mellan vårdcentralerna och ÖNH-kliniken. Det har i de flesta fall rört sig 
om patienter där distriktsläkaren har velat konfirmera en diagnos, eller har 
haft frågor om behovet att remittera en patient. Både specialister och 
distriktsläkare har sett ett stort värde i konsultationerna. Distriktsläkarna ser 
konsultationerna som ett utbildningstillfälle och de säger att vaije konsul
tation blir ett tillfälle för lärande. Specialisterna märker också att distrikts
läkarna har fått aha-upplevelser vid flera konsultationer. En specialist säger 
att i de fall där en remiss har följt på en videokonsultation, känns det 
mycket säkrare om vad det rör sig om när patienten kommer, jämfört med 
om bara uppgifterna finns på en remiss. En annan fördel som specialisten 
upplever är att det finns en gemensam bild man kan diskutera under 
konsultationen, jämfört med om distriktsläkaren via telefon t.ex. skall 
försöka beskriva en trumhinneförändring. Bildöverföringssystemet är 
försett med en pek- och ritfunktion så att båda läkarna kan peka och rita i 
bilden, vilket innebär att man är säker på att det är samma sak man talar 
om. 

Hur journalanteckningar skall föras var en frågeställning som var uppe 
under de tidiga projektgruppsmötena och som man nu har löst. Efter 
konsultationen skriver en sekreterare ut specialistens journalanteckningar 
och faxar sedan en kopia till vårdcentralen. Denna del anser specialisterna 
är mycket viktig, eftersom man måste ha en dokumentation på vad man har 
gjort och framför allt vilka råd man har givit, i och med att också specia
listen har ett ansvar för vad han/hon säger. 
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Om man skall försöka finna ett svar på varför konsultationerna mellan 
ÖNH och vårdcentralerna har fått ett positivt utfall kan några olika orsaker 
spåras. För det första konstaterar verksamhetschefen att det finns några 
specialiteter som är oerhört bildinriktade, till vilka ÖNH kan räknas. Inom 
dessa specialiteter grundas diagnostiken väldigt ofta på vad man ser med 
ögat. För det andra finns det inom ÖNH sedan tidigare en vana vid att 
använda bildskärmar vid undersökningar av patienterna. Främst är det s.k. 
endoskopet, där bilden av patientens trumhinna eller svalg syns på en 
skärm. Det finns också en medvetenhet på ÖNH-kliniken om vikten av att 
vara tillgänglig när en förfrågning kommer från en vårdcentral. Verksam
hetschefen ser tillgängligheten som en förutsättning för att vårdcentralerna 
skall känna sig motiverade att genomföra konsultationer. För att hålla en 
god tillgänglighet är den specialistläkare som har dagjouren, ansvarig för 
inkommande telemedicinkonsultationer. Så länge som volymen på konsul
tationer är relativt låg, anser man att detta är den bästa lösningen. Slutligen 
kan en förklaring till den medvetenhet som finns om att vara tillgänglig, till 
en viss del förklaras av att verksamhetschefen på ÖNH-kliniken, också är 
projektledare för ATM-projektet. 

Om specialisterna vid ÖNH-kliniken har varit övervägande positiva till de 
genomförda konsultationerna, så har hudspecialisten inte varit lika över
svallande entusiastisk. En av de främsta orsakerna som specialisten 
nämner, är att man inte har haft någon mottagningsutrustning på den egna 
avdelningen. Istället måste man förflytta sig till den centrala videokonfe
rensstudion. En skärm på den egna mottagningen skulle förbättra tillgäng
ligheten, eftersom den läkare som har dagjouren då skulle kunna ta en 
konsultation. Den hudspecialist som nu är ansvarig för telemedicinprojektet 
har en stor del av sin verksamhet inom kandidatutbildningen, vilket gör att 
tillgängligheten blir reducerad. 

Erfarenheten av de gjorda konsultationerna är att i de flesta fall har bild
kvalitén varit tillfredsställande så att det har gått att göra en bedömning och 
ordinera en behandling, utan att patienten har behövt remitteras till univer
sitetssjukhuset. De hudläkare som har sett demonstrationer av utrustningen 
har också tyckt att bildkvalitén varit tillfredsställande. 

De genomförda konsultationerna har nästan uteslutande varit planerade, 
d.v.s. att man har avtalat en bestämd tid för att granska ett antal patienter. 
Praktiskt har man gått till väga så att i vissa fall har patienten undersökts 
under konsultationen och i andra fall har distriktsläkaren förberett ett antal 
bilder som man sedan har diskuterat vid konsultationen. I det sistnämnda 
fallet är det av stor betydelse att distriktsläkaren kan välja ut de rätta 
sakerna som skall finnas med på bilderna. En nackdel som hudspecialisten 
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ser är att det kan vara svårt att få en överblick över hela patienten, samt att 
det skulle vara en fördel om det fanns möjligheter för specialisten att styra 
kameran. 

Vid en av konsultationerna hade hudspecialisten med en onkolog för att få 
en bedömning av patienten. Detta såg hudläkaren som ett mycket bra 
utnyttjande av tekniken, men det hade krävts mycket tid för att organisera 
konsultationen. 

För att konsultationerna skall fungera tillfredsställande betonar hudläkaren 
att man måste få in ett fungerande samarbete med distriktsläkaren. Under 
de konsultationer som genomförts har detta samarbete börjat hitta sina 
former, men det bör gå att förbättra ytterligare. Hudspecialisten ser också 
en fara i om man från början blandar in alltför många personer på vårdcen
tralerna, innan man har hittat de rätta samarbetsformerna. Detta hänger 
samman med hur skicklig distriktsläkaren är på att hantera utrustningen, så 
att bildkvalitén blir bra på de bilder som överförs. Här har hudspecialisten 
märkt en klar förbättring med tiden. Men risken är att inte konsultationerna 
ger något om det är för många ovana distriktsläkare som skall sända bilder. 
En annan erfarenhet man har gjort är att stillbilder på patientens hud är att 
föredra framför rörliga bilder, eftersom kvalitén på stillbilderna är betydligt 
bättre. Vidare tycker hudläkaren att man under konsultationerna ibland har 
varit väldigt inriktade på att få det tekniska att fungera och att det därför 
finns en risk att patienten glöms bort. Till skillnad från ÖNH-specialisterna 
upplever hudläkaren att det är svårt att få en bra kontakt med patienterna: 

"...det är hemskt svårt att få patienten att titta på mig, jag har försökt 
att stirra dom i ögonen, men dom sitter och tittar bort, dom har 
väldigt svårt för det här mediet " 

Vidare tycker specialisten att det är svårt att ta patientens sjukdomshistoria 
via det nya mediet. Men det kan å andra sidan bero på att det är distriktslä
karen som har dragit sjukdomshistorien och att hudspecialisten inte fått ha 
patienten för sig själv, utan mest får sitta passiv. 

En av nackdelarna som hudspecialisten upplever med videokonsultationen 
är att man inte kan ta och känna på patienten, utan får förlita sig på 
distriktsläkarens beskrivning av hudförändringen, samt synintrycket av 
bilden. Hudspecialisten säger att det får inte gå så långt att man blir någon 
slags röntgenläkare som bara tittar på en platt bild. Hudspecialisten anser 
också att det kan finnas en psykologisk effekt för patienten att någon vågar 
ta på deras hudutslag: 

"Vi är hemskt gärna framme och tar på dom. Dels för att vi skall få en 
komplettering till synintrycket, men sen tror jag att det betyder hemskt 

103 



mycket för patienten att det är någon som inte tycker att det här är 
äckligt, utan känner överallt och inte tvekar det minsta " 

SPECIALISTERNA SOM HAMNADE MELLAN 
STOLARNA 

Som framgick i föregående kapitel, så var det från början inte klart om det 
länsdelssjukhus, dit de två vårdcentralerna remitterar sina patienter, skulle 
få en egen utrustning. Men de fick en egen utrustning samtidigt som de 
andra sjukhusen och vårdcentralerna. Utrustningen placerades i kirurgav
delningens bibliotek, som ansågs vara den bästa placeringen, eftersom 
biblioteket ligger nära akutmottagningen. Emellertid så ingår inte länsdels-
sjukhuset formellt sett i något av telemedicinprojekten. Men vissa diskus
sioner har förts om hur och när en infasning kan ske. 

I projektets böljan fördes vissa diskussioner om hur patienter skulle hante
ras, där en konsultation har skett mellan vårdcentralen och universitets
sjukhuset, men patienten remitteras till länsdelssjukhuset. Nu har detta 
hittills inte varit något problem. Vad de intervjuade läkarna vid länsdels
sjukhuset däremot är något förgrymmade över, är att de knappt har fått 
någon introduktion i hur utrustningen skall hanteras. De betraktar sig 
snarast som självlärda. En fundering man haft är hur man skall se på 
användningen av utrustningen. Skall man konkurrera mot universitetssjuk
huset om patienterna, eller skall utrustningen ses som ett verktyg för att 
man skall kunna lotsa patienterna till rätt vårdnivå från början. 

De aktiviteter som genomförts är konferenser inom patologi, konsultationer 
från vårdcentralerna, samt vissa konsultationer mot universitetssjukhuset. 
De patologkonferenser som genomförts har varit mycket uppskattade och 
man säger att de kommit igång tack vare initiativet från projektledaren för 
PAT-projektet. En av läkarna konstaterar att den här typen av verksamhet 
kräver att det också finns en entusiast på andra sidan. Vid konsultationer 
mot universitetssjukhuset har erfarenheterna däremot varit blandade. Vid 
ett tillfälle ville en av läkarna diskutera några röntgenbilder med ortope-
derna vid universitetssjukhuset, men fick svaret att de inte hade tid och han 
kunde skicka bilderna per post. Den andra intervjuade läkaren tycker 
däremot att det största problemet är att få tag på rätt ortoped, eftersom han 
vet vem som är specialiserad på olika kroppsdelar. Om han väl fått tag på 
rätt ortoped är det inga problem, även om ortopeden säger att han eller hon 
inte kan hantera den telemedicinska utrustningen: 

"Men bara du får tag på dom och säger att du behöver inte kunna ett 
smack, så löser jag det här. Då går det bra, då går dom dit " 
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Problemet är att de frågeställningar som den intervjuade ortopeden har, ofta 
är preciserade och berör en viss kroppsdel. För att kunna få ett utbyte av 
konsultationen, måste ortopeden på länsdelssjukhuset få tag i den ortoped 
som är specialiserad på just den kroppsdel som frågan berör. Ortopeden på 
länsdelssjukhuset är dessutom den ende ortopedspecialisten på sjukhuset, 
varför han har ett stort behov av att kunna diskutera med andra ortopeder. 
Ofta kan det röra frågor om olika behandlingsåtgärder: 

"...att jag får den här feed-backen innan, kan ju de facto skapa ett 
mindre lidande och en mindre kostnad framöver, men hur skall du 
kunna mäta det? För det rör sig inte om något ansvarsärende. Utan 
det handlar mer om att den där kunde du gett sjutton i att operera, 
eller den där skulle du ha opererat istället för att gipsa. Nu gick båda 
vägarna fram till en någorlunda nöjd patient....Du förstår skillnaden" 

Det den intervjuade ortopeden beskriver är vilka konsekvenser olika 
behandlingsåtgärder kan få på sikt. Patienten kanske blir kvitt problem på 
kort sikt, men måste kanske komma igen om fem, tio år, eftersom man 
valde att "spika istället för att skruva" som ortopeden säger. Just den här 
typen av problem skulle man kunna undvika genom att konsultera ortope-
derna på universitetssjukhuset. 

Vidare försöker man medvetet att hålla en hög tillgänglighet vid länsdels
sjukhuset när vårdcentralerna vill göra en konsultation. Den läkare som 
finns på mottagningen skall momentant kunna ta en telemedicinkonsulta
tion, lika väl som man tar ett akutfall som kommer in. Under dagtid har 
man försökt att ta en konsultation med två till tre minuters varsel. Det är en 
viss självbevarelsedrift som ligger bakom denna filosofi. För om man inte 
svarar på länsdelssjukhuset, skulle ju läkarna på vårdcentralerna kunna slå 
ett annat nummer i framtiden och man skulle på så sätt riskera att bli akter
seglade och eventuellt förlora patienterna. Men som en läkare säger så kan 
det ibland kännas som ett stressmoment när man har fullt med egna pati
enter och det kommer in en konsultation. 

Ytterligare erfarenheter från konsultationerna från vårdcentralerna är att i 
vissa fall där patienten har suttit med distriktsläkaren på vårdcentralen, så 
har man kunnat diskutera klart med en gång, i stället för att skicka patien
ten till sjukhuset. Vidare tycker en av läkarna att patientkontakten har 
fungerat bra. Visserligen har patienten först verkat vara lite frånvarande, 
men efter någon minut så har man haft en bra kontakt. Dessutom tror läka
ren att distriktsläkaren vid vårdcentralen har fått en högre "status" bland 
patienterna, tack vare att man kan kontakta en specialist och ge patienten 
ett besked med en gång. 
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TELEPATOLOGI - PRAKTISKA 
ERFARENHETER 

Inom PAT-projektet är det främst två typer av användningsområden som 
hittills har varit aktuella: snabbsvar vid fryssnittsdiagnostik och konferen
ser. Det finns ytterligare två användningsområden som ligger på plane
ringsstadiet. Det ena är riktade konsultationer mot andra patologer. Med 
denna funktion skall man kunna skicka i väg ett antal bilder som är rele
vanta för ett fall, samt en kortfattad text med en frågeställning som är 
kopplad till bilderna. Frågan kan sedan skickas via e-mailsystemet till ett 
antal patologer som kan tänkas bidra med sina kunskaper runt den aktuella 
frågeställningen. Det andra området är konsultationer mellan vårdcentraler 
och patologer, där man planerar ett projekt tillsammans med en vårdcentral 
i ett grannlandsting. Projektledaren för PAT-projektet konstaterar att detta 
är ett område som man inte tänkt på förut. Genom den kunskap som blir 
tillgänglig på vårdcentralerna, är visionen att det skall bli möjligt utföra 
mindre ingrepp och utredningar som tidigare inte varit möjliga. 

Om vi återvänder till de aktiviteter som genomförts, så har verksamheten 
främst koncentrerats mot det sjukhus som från början var den tilltänkta 
samarbetspartnern. Vidare har några konferenser genomförts med lands
tingets andra länsdelssjukhus. Vid detta sjukhus har fryssnittsdiagnostik 
inte varit aktuellt, eftersom utrustningen ännu inte har inskaffats. Från 
början fanns det planer på att involvera ytterligare ett länsdelssjukhus i ett 
av grannlandstingen. Men detta ligger tillsvidare på is. Anledningarna är 
flera till att denna förbindelse tillsvidare är lagd på is. Utrustningen för 
telepatologikonsultationer skaffades redan under början av 1990-talet, med 
den förhoppningen att man skulle kunna kommunicera med universitets
sjukhuset. Som bekant så dröjde det till 1996 innan detta var möjligt, vilket 
innebar att utrustningen på länsdelssjukhuset hade blivit för gammal. 
Vidare beviljades det inga pengar för att uppgradera utrustningen och unge
fär vid samma tidpunkt slutade den största eldsjälen för telemedicin vid 
sjukhuset. Dessutom uppger projektledaren för PAT-projektet att intresset 
för telepatologi har varit mycket lågt bland de ledande läkarna vid länsdels
sjukhuset i det aktuella grannlandstinget. 

Inom projektet har man också gjort vissa kompletteringar på utrustningssi
dan. Parallellt med videokonferenssystemet har man ett PC-system för att 
hantera och lagra mikroskopbilder, samt för att styra mikroskopet på läns
delssjukhuset. Mikroskopstyrningen är ännu inte färdigutvecklad, vilket 
innebär att patologen / cytologen får tala om för laboratorieassistenten hur 
mikroskopet skall ställas in. 
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SNABBDIAGNOSTIK - KEDJAN HÅLLER! 

Vid diagnostiseringen av fryssnitt på distans har rutinerna fungerat över
raskande bra från början. En av laboratorieassistenterna uttryckte sin förvå
ning över detta: 

"Jag är förvånad att kedjan höll redan från början, både tidsmässigt 
och att vi lyckades göra fina snitt, att färgningen fungerade som den 
skulle. Bilden, att den blev så pass bra att dom kunde ställa diagnos. I 
det fallet är jag väldigt nöjd" 

Anledningen till att hanteringen av fryssnitten (som beskrevs övergripande 
i föregående kapitel) har fungerat kan förklaras av åtminstone två faktorer. 
Ett av de kritiska momenten i denna kedja är prepareringen av fryssnitten. 
Det är just detta moment som är helt nytt för laboratorieassistenterna. Men 
tack vare den utbildning som de fick vid universitetssjukhuset tycker de sig 
ha fått tillräckliga färdigheter, för att kunna preparera ett snitt som håller en 
tillfredsställande kvalité. Så fortsättningsvis måste det bli en tillräckligt hög 
frekvens på konsultationer, så att laboratorieassistenterna kan upprätthålla 
sina färdigheter i att preparera fryssnitten. En annan faktor som har bidragit 
till att rutinerna fungerade bra från början, är det arbetsschema som utfor
mats för kirurger, laboratorieassistenter, cytologer och patologer. Detta 
schema beskriver exakt vilka aktiviteter som skall utföras av de personer 
som ingår i processen, så att det inte råder några tveksamheter om vem som 
skall göra vad. En detalj ur effektivitetssynpunkt som kan vara värd att 
nämna, är att patologen, eller cytologen har möjlighet att läsa kirurgens, 
eller gynekologens remiss, under tiden som laboratorieassistenten prepare
rar provet. Oftast är frågeställningen relativt "enkel": cancer eller inte 
cancer? Det skall också tilläggas att de preparat som granskas som frys
snitt, måste bäddas in i paraffin och sändas i original till universitetssjukhu
set för en traditionell granskning. Detta är rutinen vid all fryssnittsdiagnos-
tik, eftersom man inte alltid kan garantera diagnosen till hundra procent. 

Ytterligare en mycket viktig länk i kedjan är tillgängligheten på patologen 
eller cytologen vid universitetssjukhuset. En kirurg anser att man idag är 
alltför personberoende, eftersom det hittills endast är en patolog, respektive 
cytolog som kan hantera systemet vid universitetssjukhuset. Detta har dock 
varit en medveten strategi från projektledaren, eftersom vissa funktioner, 
t.ex. mikroskopstyrningen, ännu inte är färdigutvecklade. Projektledaren 
vill att både system och rutiner trimmas in innan ytterligare personer 
involveras. Men varken kirurgerna eller gynekologerna har pekat på något 
fall där det inte har gått att få tag på någon av de två inblandade. 
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Som nämndes ovan har konsultationsfrekvensen varit varierande. Laborato
rieassistenterna upplever att det under den första tiden som systemet fanns 
på plats, var frekvensen av konsultationer något högre, jämfört med när det 
har gått några månader. Man har gett målande beskrivningar av hur gyne
kologer och kirurger som fått demonstrationer av patologen vid universi
tetssjukhuset, gått därifrån bubblande av optimism. Men att detta sedan inte 
har märkts av så mycket i antalet genomförda konsultationer. De intervju
ade kirurgerna och gynekologerna framhåller att man nu måste försöka 
jobba på att få in i folks medvetande att möjligheterna till snabbsvar och 
konferenser finns. 

Distanskonsultationen innebär delvis ett nytt sätt att arbeta på för patologen 
och cytologen. Den största omställningen är att preparatet nu skall granskas 
på en bildskärm, i stället för i ett mikroskop. Detta innebär att gransknings
förfarandet har förändrats, d.v.s. på vilket sätt man vandrar och fokuserar 
med blicken genom preparatet. Cytologen medger att han fortfarande 
känner sig bekvämare i situationen där ett preparat granskas i ett mikro
skop. Men han tillägger samtidigt att det troligen är en fråga om träning 
tills det att man har vant sig. Vidare tror patologen att det inte kommer att 
blir frågan om någon massdiagnostik när det gäller preparatgranskning via 
telepatologi. För att säkra en diagnos via ett mikroskop, går detta på någon 
eller några minuter. Men via telepatologi tar säkringen av diagnosen flera 
minuter. Patologen uppskattar att det rör sig om några hundra procent 
längre tid. Så därför kommer tekniken att främst vara lämpad för special
diagnostik. 

För kirurgerna är det tidsaspekten som är nyheten vid snabbdiagnostik på 
fryssnitt. Man har också tidigare tagit fryssnitt, men med den skillnaden att 
preparatet har sänts med taxi 13 mil till universitetssjukhuset. Man har då 
fått invänta svaret medan patienten har legat på uppvakningsavdelningen, 
för att sedan beroende på provsvaret besluta om hur man skall gå vidare. 

Ytterligare ett användningsområde man har sett för snabbdiagnostik är s.k. 
punktionsdiagnostik. Detta innebär att man suger ut celler ur en knöl som 
finns på eller i patientens kropp, för att sedan se om cellerna är maligna 
(innehåller cancer) eller ej. Som framgick i föregående kapitel så finns det 
problem vid vissa typer av provtagning inne i kroppen på patienten. I upp 
till 25-30 % av fallen missar man knölen och får kalla tillbaka patienten för 
en ny provtagning. Hittills har man inte i någon större utsträckningen 
använt möjligheten till snabbsvar, för att se om ett prov är representativt 
eller ej. För att utnyttja denna möjlighet effektivt anser en av kirurgerna att 
man måste organisera om denna verksamhet och kanske koncentrera prov
tagningen till vissa tidpunkter under veckan. Vidare skulle man från kirur
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gernas sida vara tvungen att påpeka för röntgenavdelningen, som utför 
provtagningen, att man vill ha ett snabbsvar. Detta ser man inte som något 
problem, utan man skulle enbart notera på remissen att ett snabbsvar 
önskas. Problemet med om ett prov är representativt eller ej, beror i hög 
grad på vanan hos den läkare som tar provet. Cytologen konstaterar att man 
på förhand nästan kan säga om ett prov är representativt eller ej, när man på 
remissen ser vem som har tagit provet. Huvudargumentet för att man inte 
har kommit igång med denna verksamhet är att projektet är så pass nytt och 
att man helt enkelt inte har hunnit med. Dessutom nämnde en kirurg att det 
har varit en del omorganisationer på sista tiden, så att det kanske skulle 
vara bättre att vänta lite innan man gör nästa omorganisation. 

Möjligheten att momentant få tillgång till patolog och cytolog kan också 
innebära vissa förändringar för vad som kan utföras vid de mindre sjukhu
sen i framtiden. Patologen vid universitetssjukhuset illustrerar detta med ett 
exempel på en operation som genomfördes vid länsdelssjukhuset, men som 
inte hade varit möjlig utan direkt tillgång till patologkompetens. I det 
normala fallet hade patienten opererats vid länsdelssjukhuset och man hade 
skickat ett prov till patologerna. Efter en vecka hade man fått svaret: 
cancer. Patienten skulle sedan ha remitterats till universitetssjukhuset där 
ett större operativ ingrepp hade gjorts. Tack vare att man nu fick svaret 
cancer från patologen, kunde patienten opereras vid ett tillfälle och gå hem 
efter en vecka. Förutsättningen för att denna operation kunde genomföras, 
förutom kontakten med patologen, var att det fanns en skicklig kirurg som 
kunde genomföra operationen. Finns inte den rätta kirurgkompetensen, 
måste patienten hur som helst remitteras vidare. Men det finns ytterligare 
en komplikation som kanske är mer svårhanterad än kirurgkompetensen, 
nämligen reviret. Formellt sett skulle patienten som opererades vid läns
delssjukhuset, ha opererats vid universitetssjukhuset. Både vid intervjun 
med patologen och vid deltagande under ett projektmöte, framgår det att 
det faktum att operationen utfördes vid länsdelssjukhuset, framkallade en 
viss skepsis vid universitetssjukhuset. Patologen förstår att det finns en 
rädsla för att det skall bli färre patienter vid universitetssjukhuset. Men 
samtidigt finns det nu en möjlighet att behandla patienten på rätt sätt från 
början, eftersom man genom tillgång på kompetens kan ta ställning till vad 
som skall göras på ett tidigare stadium. Detta kan i förlängningen leda till 
att man spar pengar i utredningskedjan. Ytterligare en tänkbar konsekvens 
är att tillgången till telepatologi kan underlätta rekrytering av kirurger till 
mindre sjukhus. Om t.ex. en kirurg med en viss specialkompetens vill 
arbeta på ett mindre sjukhus, så har detta tidigare inte varit möjligt p.g.a. 
avsaknaden av patologer. Men tack vare tillgången till telepatologi blir det 
möjligt för kirurger som har en viss specialkompetens att söka sig till 
mindre sjukhus. 
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KONFERENSER: NYTT OCH KUL 

Konferensverksamheten var en aktivitet som projektledaren för PAT-
projektet trodde mycket på redan innan systemet fanns på plats. Konferen
serna skall ge möjligheter att diskutera provsvar där kirurger och gyneko
loger vill ha mera information om svaret i fråga. Både kirurger och 
gynekologer betonar starkt att dessa konferenser har blivit mycket 
uppskattade inslag i verksamheten. Praktisk gör man så att när någon får ett 
provsvar från cytologen eller patologen, som man har funderingar kring, så 
anmäler man detta fall för konferensen. När tillräckligt många fall är 
anmälda så genomförs konferensen. Detta har hittills i regel skett var tredje 
vecka. Chefsöverläkaren på kirurgavdelningen konstaterar att det ibland 
kan vara svårt att få ihop tillräckligt många intressanta fall, så det räcker för 
en konferens var tredje vecka. Konferenserna fyller i sig inget självända
mål, utan det måste vara någorlunda intressanta fall, som är tveksamma, 
eller lite udda. En kirurg konstaterar att man genom konferenserna har 
klarat upp en del fall där det annars troligen hade blivit en del onödiga 
utredningar. Främsta orsaken till att man kan "städa upp" bland vissa fall, 
som några av de intervjuade uttrycker det, är att konferensen ger möjlighe
ter till ett direkt utbyte av information. I det normala fallet erhåller kirur
gerna och gynekologerna endast ett kortfattat skriftlig svar, men under 
konferensen kan man ömsesidigt utbyta information om patienten och de 
aktuella proven. Under vissa konferenser medverkar också en onkolog 
(cancerspecialist) från universitetssjukhuset, vilket gör att de aktuella 
frågeställningarna kan få en allsidig belysning. Kirurgerna anser också att 
konferenserna ger möjligheter att få information om vad patologer och 
cytologer grundar sina ställningstaganden på. Patologen å sin sida ser att 
den kompletterande information som kommer fram om en patient, kan 
förändra diagnosen av det som syns i mikroskopet. Det har hänt vid flera 
tillfällen att den kompletterande informationen har medfört att man har 
ändrat diagnos under konferensen. Detta är inget unikt för videokonferen
ser. Vid större sjukhus där patologkonferensen är en del av rutinverksam
heten, händer det ofta att diagnoser ändras tack vare den kunskap som blir 
tillgänglig när flera specialister samlas till en konferens. 

Förutom att en bättre diagnos kan ställas vid konferenserna, innebär dessa 
en möjlighet till kunskapsinhämtning för kirurger och gynekologer. Chefen 
för gynekologavdelningen anser att man får möjlighet att fräscha upp 
kunskaperna i patologi, som ligger väldigt långt tillbaka i tiden för de flesta 
av läkarna. Man får också möjlighet att diskutera provtagningsteknik, var 
man skall ta prover och vad man skall tänka på. Sammantaget ger konfe
renser en ny möjlighet att utnyttja den kunskap som finns på universitets
sjukhuset, samt att det blir en vetenskaplig profil på konferenserna. 
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Enligt de läkare som intervjuats vid länsdelssjukhuset har konferenserna 
hittills varit ett mycket uppskattat inslag i verksamheten. Cytologen vid 
universitetssjukhuset säger sig också ha uppfattat en mycket positiv stäm
ning. Han upplever att det råder något av en pionjäranda, samt att den 
psykiska distansen mellan länsdelssjukhuset och universitetssjukhuset 
minskar när man har en direkt kommunikation och kan se varandra. 

Men för att nå denna positiva inställning har det krävts synliga bevis. 
Chefsöverläkaren vid gynekologavdelningen medger att man från början 
var något skeptiskt till den eventuella nyttan med telepatologi. Men efter 
det att projektledaren för PAT-projektet hade visat systemet för gynekolo
gerna, så kom det en vändning. Chefsöverläkaren säger att det var just den 
praktiska demonstrationen som fick upp ögonen på gynekologerna, att detta 
var en teknik som man kunde ha nytta av i den dagliga verksamheten. 
Chefsöverläkaren ser närvaron vid konferenserna som ett uttryck för 
uppskattningen av dessa: 

"Hittills har alla kommit mangrant och man har prioriterat i sin 
tidbok. Det syns, för man har passat tiden och varit där och det är inte 
någon som har dragit iväg. Jag vet hur svårt det är att samla folk, så 
man kan säga att det är ett gott betyg åt innehållet " 

Som tidigare framgått är en framgångsfaktor för konferenser och akuta 
konsultationer att läkarna blir medvetna om att denna möjlighet finns. På 
samtliga avdelningar där man genomför patologkonferenser har man 
försökt att lägga dessa på en bestämd tid och veckodag, då så många som 
möjligt kan medverka. Allt i syfte för att få in en rutin runt konferensen. På 
gynekologavdelningen vid länsdelssjukhuset har man dessutom använt tid 
som har varit avsatt för fortbildning när man har planerat in konferenserna, 
allt med syftet att få in aktiviteten i medvetandet hos gynekologerna. 

Under den första tiden har det inte dykt upp några flera idéer om vad man 
kan använda systemet till. Men en kirurg exemplifierar hur sjukhusets 
kompetens skulle kunna hållas intakt med det nya systemet. T.ex. skulle 
man kunna tänka sig att det kommer en idé om att man alltid skall ta ett 
fryssnitt när en magsäckscancer opereras. Genom tillgången till telepatolo-
gisystemet, så skulle man också i fortsättningen ha en möjlighet att utföra 
denna operation vid sjukhuset. 
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UNIVERSITETSSJUKHUSET OCH 
SVIKTANDE PATIENTUNDERLAG 

Under intervjuerna har till och från diskussionen kommit upp vad som 
kommer att hända i framtiden med patientflödet till universitetssjukhuset, 
om telemedicintekniken kommer att slå igenom på en bredare front. Om 
antalet konsultationer som har genomförts, sätts i relation till patientflödet 
till universitetssjukhuset är denna fråga just nu betydelselös. Men funder
ingar kring framtida konsekvenser kan ha betydelse för attityderna till 
telemedicintekniken. Om telemedicintekniken skulle medföra ett minskat 
patientflöde, så får det konsekvenser för bl.a. organiseringen av läkarut
bildningen och forskningen. Redan idag har man märkt av ett minskat pati
entflöde till universitetssjukhuset, i och med att många sjukhus inom 
grannlandstingen "tar hem" olika typer av operationer, eftersom man 
bygger upp egen specialistkompetens inom vissa områden. 

En av specialisterna anser att det är viktigt för utvecklingen av sjukvården 
att det kommer ett tillräckligt antal patienter till universitetssjukhuset. 
Annars kan det bli svårt att göra bra studier och driva verksamheten vidare 
p.g.a. patientbrist. Specialisten tycker att man i dagsläget har gått väl långt 
med olika ekonomiska styrmedel och remisstvång, som försvårar för pati
enterna att komma till en specialist. 

En annan specialist ser inte patientbristen som total, utan att det finns pati
enter i länet. Diskussionen berör bristen på slutenvårdspatienter och man 
glömmer bort att dessa patienter hanteras via öppenvårdsmottagningarna på 
sjukhusen. Så implikationerna för läkarutbildningen måste bli att läkarkan
didaterna får ta del av patienterna där de finns. Ytterligare en specialist är 
inne på samma tankebanor och konstaterar att om man skall utbilda framti
dens doktorer, så får man också fundera över hur situationen kan komma 
att se ut i framtiden. Om telemedicin kommer att vara en naturlig del i 
framtidens sjukvård, så borde det vara naturligt att använda tekniken i 
utbildningen av läkarkandidaterna. 

De intervjuade politikerna är mycket medvetna om att telemedicintekniken 
kan ses som ett hot eller en möjlighet för universitetssjukhuset. En del av 
problemen bottnar i att intäkterna är kopplade till att patienten fysiskt 
infinner sig på universitetssjukhuset. Den nya situationen innebär i många 
fall att den specialistkompetens som patienten förr personligen fick söka 
upp, nu kan göras tillgänglig vid patientens hemortssjukhus. Som några 
politiker konstaterar, så får man ta en diskussion med grannlandstingen 
huruvida man vill ha ett kompetenscentrum i regionen och är villig att 
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betala för det. Detta berör både läkarutbildningen och då patienter skall 
remitteras till universitetssjukhuset. 

Några av politikerna tror att det måste växa fram en medvetenhet hos 
specialisterna om att de måste vara tillgängliga, för att kunna se ett tillräck
ligt antal patienter, eftersom avstånden inte längre spelar någon större roll i 
vissa situationer. Politikerna säger att man har mycket skickliga specialis
ter, men att de måste vara på sin vakt så att man inte förlorar framtida 
konsultationer till andra sjukhus. A andra sidan ser man möjligheter för 
specialisterna att kunna nå ut med sina kunskaper till en bredare "mark
nad". 
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6 
TELEMEDICIN - EN DEL I 
VARDAGENS RUTINER? 

I detta kapitel kommer vi att se hur olika användningsområden för teleme
dicintekniken har utvecklats, samt om och hur tekniken har blivit en del av 
de etablerade rutinerna vid de studerade sjukhusen och vårdcentralerna. 
Detta kommer att ske genom en genomgång av de erfarenheter som har 
framkommit under intervjuomgång tre och fyra, som genomfördes ett och 
ett halvt, respektive två och ett halvt år efter det att systemen togs i bruk. 

ALLMÄN TELEMEDICIN - GENERELLA 
ERFARENHETER 

De första ett och ett halvt årets telemedicinanvändning kan till en stor del 
beskrivas som en sökprocess, där man från den ena vårdcentralen har 
provat olika typer av konsultationer, som t ex mot gynekologi och psyki
atri. Under de genomförda intervjuerna framskymtar några olika orsaker till 
detta förhållande. Vid den vårdcentral där de flesta konsultationerna har 
gjorts, finns det två eldsjälar som har ett starkt personligt engagemang i 
projektet. Den ena läkaren har dessutom efter en tid inte känt sig så bunden 
till projektet, med avseende på de avdelningar som har konsulterats, utan 
han har istället velat testa vad som går att göra med tekniken. Vid den 
större vårdcentralen har det däremot inte funnits någon som har varit 
formellt ansvarig för projektet, eftersom den läkare som skulle vara det, 
försvann på ett tidigt stadium på fortbildning till länsdelssjukhuset. Vid den 
större vårdcentralen konstaterade en läkare att bemanningssituationen vid 
vårdcentralerna har skilt sig åt i förhållande till det befolkningsunderlag 
som skall betjänas. Den större vårdcentralen har ca tre gånger så stort 
befolkningsunderlag, men bemanningen är underdimensionerad. En tredje 
aspekt som har framskymtat är organiseringen av konsultationerna. Några 
läkare vid den större vårdcentralen, framförde under projektets böljan 
kritiska synpunkter på att konsultationerna i första hand skulle ske mot 
universitetssjukhuset och inte mot länsdelssjukhuset, dit patienterna remit
teras. Bakgrunden var att man ansåg att ett beslut om ett operativt ingrepp, 
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skulle fattas av läkare vid den opererande enheten, d.v.s. länsdelssjukhuset. 
Projektledaren för ATM-projektet såg inte detta som något större problem. 
Ofta händer det att specialister från universitetssjukhuset åker till länsdels
sjukhuset och har mottagningar med patienter, vilka sedan opereras av en 
annan specialist i de fall som patienterna har enklare åkommor. 

Under det år som gått mellan de två sista intervjuomgångarna har man 
arbetat mera målmedvetet med att försöka identifiera konkreta situationer 
där en telemedicinkonsultation kan användas rutinmässigt. Vid den första 
intervjuomgången av de två senaste, konstaterade en distriktsläkare att man 
troligen skulle kunna styra upp projektet bättre om man började jobba med 
olika typer av diagnoser inom specialiteterna. Hittills har man jobbat med 
hud, ÖNH och ortopedi rent allmänt, men i stället borde man sträva efter att 
jobba med olika typer av diagnosgrupper inom de olika specialiteterna. 
Men det är viktigt att användningen av telemedicinen inte kommer att låsas 
fast vid enbart ett antal diagnosgrupper. Projektledaren för ATM-projektet 
är medveten om detta och sa vid den senaste intervjun: 

11 Jag tror att i fortsättningen kommer utvecklingen att gå i två paral
lella linjer. Det som är dokumenterat, vedertaget, typer av patienter 
det här lämpar sig för. Sen parallellt måste det finnas en sökande och 
utvecklande del som försöker att hitta de nya användningsområdena " 

Det instrument man skall använda sig av för att få in telemedicinen i de 
dagliga rutinerna är s.k. vårdprogram, eller riktlinjer för olika diagnosgrup
per. Ett vårdprogram kan generellt beskrivas som ett "körschema" för hur 
en viss diagnos skall handläggas. I vårdprogrammen beskrivs vad som skall 
göras i distriktsvården, vad som skall göras av specialisten, vilka utred
ningar som skall göras i förväg etc. En ortoped säger att vårdprogrammen 
kan hjälpa distriktsläkarna att ställa adekvata frågor vid en konsultation. 
Det är viktigt att poängtera att vårdprogrammen är under ständigt utveck
ling och att alla diagnostyper inte är inkluderade. Det har framgått under 
intervjuerna att det finns olika sätt att nå målet, som en specialist uttryckte 
sig. Den medicinska kunskapen är inte alltid solklar i alla lägen och 
hanteringen av en viss åkomma kan variera mellan olika sjukhus. Men när 
en vetenskaplig studie dyker upp som visar på positiva resultat för behand
lingen av en viss åkomma, leder detta i regel till mera standardiserade 
behandlingar. 

Arbetet med att föra in telemedicinen i vårdprogrammen kommer troligen 
att kräva ett hårt arbete från de inblandade. Inom hud, ÖNH och ortopedi 
har en distriktsläkare tillsammans med specialisterna under det senaste året 
arbetat med att sortera ut diagnoser där en telemedicinkonsultation kan vara 
en del i ett vårdprogram. Ytterligare ett forum för arbetet med att sortera ut 
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lämpliga diagnosgrupper, är de länsgrupper som finns inom de olika speci
aliteterna, där representanter från de olika sjukhusen inom landstinget 
ingår. En av de intervjuade distriktsläkarna anser att dessa grupper är det 
fora där man skall besluta om vilka diagnoser som behöver remitteras och 
vilka man kan klara av via en telemedicinkonsultation. Samma läkare tror, 
av egen erfarenhet, att det kommer att ta en viss tid innan tankarna började 
mogna inom de olika grupperna. 

Som framgick i föregående kapitel ansåg projektledaren för ATM-projektet 
att det relativt låga antalet konsultationer mot specialistavdelningarna var 
ett problem. Ett argument som framfördes var att det är nödvändigt att få 
upp volymen om det skall bli några strukturella effekter på specialistavdel
ningarna. Ett steg mot att öka antalet konsultationer mot specialistavdel
ningar, är den utvidgning av projektet som kommer att ske under det 
närmaste året. Då kommer ytterligare åtta vårdcentraler att förses med 
telemedicinutrustningar. Inför den planerade utvidgningen kommer de 
vårdprogram som beskrevs tidigare, att spela en central roll för att få upp 
volymerna. Projektledaren beskriver programmens roll: 

"De kommer att vara ett viktigt styrmedel för det här. Jag tror att det 
är bland det viktigaste man skall göra i den här fasen. Annars är jag 
rädd att det kan bli en tempoförlust i telemedicinutvecklingen " 

En distriktsläkare som är en av de drivande krafterna i projektet anser att 
vårdprogrammen är ett viktigt styrmedel mot en mera omfattande telemedi
cinanvändning, i de fall som är lämpliga. Kan man komma dithän att speci
alisten skickar tillbaka en remiss som gäller en diagnos som skall hanteras 
via telemedicin, kommer distriktsläkarna att få en helt annan feed-back. 
Projektledaren för ATM-projektet håller delvis med om att det kan bli 
nödvändigt att hålla en strikt linje och skicka tillbaka remissen för att få in 
telemedicinkonsultationerna i de dagliga rutinerna. Men man kommer i 
första hand att satsa på att sprida information till vårdcentralerna genom 
informationsträffar och skrivna dokument, om vilka diagnoser som skall 
hanteras via telemedicin. Denna process kommer kanske inte att bli helt 
problemfri. Projektledaren har på skämt sagt att det finns 22 argument mot 
telemedicin, som t.ex.: vi har inte tid, verksamheten är svårstyrd, det här 
har vi ingen nytta av, vi måste jobba med patienterna som kommer hit etc. 
Man trycker helt enkelt ifrån sig. Främsta anledningen tror han är att man 
bara ser den lilla sfären runt omkring sig och inte hela hanteringen av 
remissen som ligger utanför den lokala miljön. En liknande diskussion för 
en distriktsläkare som refererar till den uppmärksamhet som krisen inom 
vården har fått i olika media. Dagligen hör man talas om att sjukvården är 
pressad under ett patienttryck och personalen är utarbetad. Läkaren tycker 
att man borde kunna se telemedicinen som något positivt: 
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"Då tycker man att det borde finnas ett sug efter något som kunde 
påverka och förändra den här situationen på ett positivt sätt.,.Men jag 
kan inte påstå att det har varit någon kö, eller telefon från kollegor 
som har sagt att, skulle inte vi kunna rationalisera den och den grenen 
av vår specialitet med det här [telemedicinen] " 

Men, läkaren säger att han ser en gradvis förändring: 
"Men jag märker när vi har möten att det har fallit ner en pollett hos 
en och annan som säger att, det här var kanske inte så dumt. Men det 
tar tid" 

Vad som kommer att hända, ur ett resursförbrukningsperspektiv, om pati
entflödena förändras, är läkarna inte helt eniga om. Som framgått i tidigare 
kapitel, tror några att man kommer att kunna styra patientströmmarna 
bättre, såtillvida att det blir mera relevanta fall som remitteras. Däremot är 
några specialister tveksamma till om patientantalet, totalt sett, kommer att 
minska på avdelningarna. En läkare säger att man måste vara oerhört 
medveten om vad som sker, om telemedicinen skall ge några effektivise-
ringsvinster. Vad händer t.ex. om det skulle bli en minskning av antalet 
remisser till sjukhusen, från de vårdcentraler som kommer att ha telemedi
cinutrustning? Kommer tiden att fyllas av något annat, eftersom hela 
produktionsapparaten finns på plats? Eller kommer man att kunna se några 
effektiviseringsvinster? Läkaren konstaterar att frågan om telemedicinen 
som ett effektiviseringsverktyg kan innehålla en hel del sprängstoff. 

I föregående kapitel framgick att bl.a. bristen på tid har varit en faktor som 
bromsat utvecklingen av projektet. En av de intervjuade läkarna ser också 
att sjukvården som organisationsform kan ha en viss hämmande inverkan. 
Om det hade styrts som ett vinstdrivande företag hade man troligen satt in 
mera resurser för att undersöka vilka möjligheter som tekniken kunde ha, i 
synnerhet om man sett den som effektiviseringsverktyg, anser läkaren. 
Under projektets första år har inga speciella resurser avsatts för att täcka 
den tid som de inblandade har lagt ner. Utan i stället har projektet delvis 
betraktats som en del i det löpande utvecklingsarbetet, vilket är en 
synpunkt som några av de intervjuade sjukhuscheferna och politikerna 
uttryckt. Det är först i samband med att projektet skall utvidgas till att 
omfatta ytterligare åtta vårdcentraler, som man har fått resurser i form av 
persontid för att introducera tekniken på de nya vårdcentralerna. 

Tillgänglighet på utrustningen är ytterligare en synpunkt som har kommit 
igen under intervjuerna efter det att telemedicinen introducerades. En 
läkare gav uttryck för följande framtidsvision: 
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"Jag tror att det vi har nu bara är en parentes egentligen, det kommer 
nog en dag när man har det på sin egen dator...Så det kommer säkert 
att bli betydligt enklare. Det blir mer som telefonen på något sätt, att 
det blir mycket mer tillgängligt och att det kommer att gå via PC" 

VAD HAR SKETT SEDAN STARTEN? 

Från det att AT-projektet startade har patienter, specialister och distriktslä
kare fyllt i en enkät vid vaije konsultation. Under perioden september 1996 
till december 1998 har 156 konsultationer genomförts från de båda vård
centralerna. I föregående kapitel konstaterades att vårdcentralen med det 
minsta patientunderlaget hade genomfört ett större antal konsultationer, 
jämfört med den större vårdcentralen. Denna trend har bestått och från den 
lilla vårdcentralen har 118 konsultationer genomförts, medan 38 har 
genomförts från den stora vårdcentralen. Fördelningen mot de olika speci
alistklinikerna har varit följande: hud 30%, ortopedi 26%, ÖNH 28%, 
övrigt (länsdelssjukhuset) 16%. I detta sammanhang är det intressant att 
notera att konsultationerna mot de olika specialiteterna är tämligen jämt 
fördelade. Med utgångspunkt från de remisser som skickas från vårdcen
tralerna trodde man från böljan att ortopedi skulle dominera och att det 
skulle bli minst mot hud. Anledningen till att hud har lika stor andel som 
övriga specialiteter kan för det första vara det faktum att hud finns med i 
projektet, vilken gör att det blir en ökad uppmärksamhet mot hudåkommor. 
För det andra finns uppfattningen bland distriktsläkarna att hud hör till de 
specialiteter som lämpar sig bäst för telemedicinkonsultationer, eftersom 
det sällan rör sig om att göra direkta ingrepp på patienten. Nedanstående 
siffror som visar andelen inbesparade remisser inom vaije specialitet, kan 
indikera att distriktsläkarnas uppfattning om hud är korrekt. 

Av konsultationerna har 55 % varit akuta, medan 45 % varit förbeställda. I 
70 % av fallen har en remiss varit ett alternativ, medan i resten av fallen 
ville man bara testa om en konsultation gick att genomföra. I de fall där en 
remiss var ett alternativ, ledde 48 % av fallen till en inbesparad remiss. Om 
de olika specialiteterna granskas där en remiss var ett alternativ, så fördelar 
sig inbesparade remisser enligt följande: 
Hud 74 % 
Ortopedi 48 % 
ÖNH 32 % 

Specialisterna anser att i 81 % av fallen kunde en tillfredsställande diagnos 
ställas via telemedicinkonsultationen. Vidare har specialisterna bedömt den 
tekniska kvalitén (bild och ljud) vid en konsultation till 4,3 på en sexgradig 
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skala. Slutligen har patienterna angivit ett upplevt värde av konsultatio
nerna till 5,5 på en sexgradig skala. 

SPECIALISTERNAS ERFARENHETER 

På ÖNH-kliniken tycker man att konsultationerna har fungerat tillfreds
ställande. Verksamhetschefen ser två övergripande förklaringar till detta. 
På en av vårdcentralerna har det funnits en entusiastisk distriktsläkare, samt 
en lika entusiastisk ST-läkare som tidvis har tjänstgjort där. Dessa båda 
läkare har aktivt reflekterat över om en telemedicinkonsultation har varit 
lämplig, så fort det kommit en patient med ett ÖNH-relaterat symptom. På 
ÖNH-kliniken vid universitetssjukhuset har man alltid haft en erfaren 
specialist som fungerar som chef på öppenvårdspolikliniken och som sitter 
som spindeln i nätet för att ta emot inifrån och utifrån kommande frågor. 
Denna specialist har också fått ansvaret för att ta emot inkommande 
förfrågningar via telemedicin. Verksamhetschefen säger att: 

"...vi har redan en person som har den där funktionen att ständigt 
vara stand-by för frågor, när dessutom utrustningen står i samma rum 
så är det svårt att tänka sig att det skulle behöva fungera dåligt" 

Övriga idéer som har funnits inom projektet rör sig bl.a. om kontakter 
mellan ÖNH-kliniken vid universitetssjukhuset och övriga ÖNH-kliniker 
inom regionen. Dessa idéer har blivit mer konkreta och inom den närmaste 
framtiden kommer man, på initiativ från onkologerna, att göra provkonsul
tationer till ett länssjukhus i ett grannlandsting. Sedan kommer man att 
planera ytterligare några provkonsultationer med samma sjukhus för att 
visa på vad som är möjligt att genomföra. Verksamhetschefen på ÖNH 
säger att i likhet med övriga typer av konsultationer får man gå försiktig 
fram från universitetssjukhusets sida, så att övriga sjukhus inte uppfattar 
förslagen som dekret från det stora sjukhusets sida. De testkonsultationer 
som skall göras, är ett resultat av diskussioner som har förts mellan klink-
cheferna vid sjukhusens ÖNH-kliniker. Vidare har man från ÖNH-klini-
kens sida lagt upp ett utbildningsprogram för ST-läkare inom regionen. 
Detta är en konsekvens av att ST-läkarutbildningen har blivit mera formali-
serad och nu ser man en möjlighet att erbjuda fortbildning via videokonfe
rens, samt forskningsförberedande kurser. 

Som framgick i föregående kapitel har det varit svårt att få tag på ortope-
derna vid universitetssjukhuset. En av de främsta orsakerna har varit att 
ortopederna tar emot så få konsultationer, vilket medför att de aldrig hinner 
lära sig hur utrustningen skall hanteras. Detta problem är nu löst genom att 
en undersköterska har utbildats i att hantera utrustningen och numera alltid 
är närvarande och sköter det praktiska handhavandet av utrustningen när en 
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konsultation sker. En av de intervjuade ortopederna säger att detta troligen 
har undanröjt det obehag som många ortopeder kände, i och med att de inte 
kunde hantera utrustningen. De intervjuade ortopederna anser att telemedi
cinen blivit naturligare nu, jämfört med för något år sedan, även om antalet 
konsultationer är relativt lågt. Ortopederna tror att orsaken till detta är att 
deras kollegor hör talas om telemedicin i olika sammanhang, samt att de 
själva har varit involverade i konsultationer. Så telemedicinen har nu sin 
plats i verksamheten och det är inte lika konstigt nu som för några år sedan. 

Under våren 1998 fanns det långt framskridna planer på att förändra orga
nisationen på ortopedavdelningen, vilket skulle ha ökat tillgängligheten till 
ortopedspecialisterna. Men den planerade omorganisationen, som bl a 
skulle medföra en viss personalförstärkning, blev inte av p.g.a. att det inte 
fanns några medel till de nya tjänsterna. Den lösning som ortopedchefen 
hade skissat på, var att en erfaren ortoped skulle fungera som en dagbak
jour gentemot yngre ortopeder på avdelningen, samt ha ansvar för förfråg
ningar som kom från vårdcentralerna. Ortopedchefen trodde att denna 
lösning kunde ha fungerat tillfredsställande, eftersom ortopeden som var 
dagbakjour skulle ha haft tillräcklig kompetens för att kunna besvara tele
medicinkonsultationer från vårdcentralerna. Ortopedchefen anser däremot 
att det är en omöjlighet att alla ortopeder skall ha en hundraprocentig till
gänglighet. Om den konsulterande läkaren t.ex. vill tala med någon som 
håller på med ryggar, så finns det tre, fyra stycken och dessa kanske står på 
operation när konsultationen kommer. Så om man vill konsultera en orto
ped som är sub-specialiserad, så får man troligtvis komma överens om en 
tid. 

Den stora fördelen som ortopederna ser med konsultationerna är att pati
enten, distriktsläkaren och specialisten kan mötas samtidigt. En ortoped 
säger att videokonferensen fungerar på samma sätt som om distriktsläkaren 
skulle följa med patienten till sjukhuset. Det fungerar som en remiss, men 
med den skillnaden att distriktsläkaren remitterar via videokonferens, i 
stället för via papper. Detta medför att distriktsläkaren kan få svar på de 
frågor som ligger inbakade i remissen. Men ortopedchefen konstaterar att 
det kommer att bli en enorm volym om alla remisser skulle ersättas med 
konsultationer. Problemet som är kopplat till en potentiell volymökning är 
hur den ekonomiska ersättningen skall hanteras. Ortopedchefen ser inga 
större problem om ytterligare några vårdcentraler tillkommer, men vad 
händer om konsultationerna skulle ta 10% av en överläkares tid? Anled
ningen till att dessa frågor bör klaras upp, är att de olika avdelningarna har 
ett eget resultatansvar. Ortopedchefen beskriver problemet: 

"Om vi säger att det här skulle svälla ut så att det tar 10 % av en 
överläkares tid, för det dom gör, det är ju att dom går ur produktion. 
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Då är frågan, om man skall vara riktig fyrkantig: vad får jag för 
ersättning för detta ? " 

Ortopedchefen konstaterar att det är ekonomin som är primärstyrande, men 
anser att de är processens resultat, d.v.s. kundnyttan, som skall vara primär
styrande. Ortopedchefen konstaterar vidare att om man skall komma 
närmare sina visioner, måste man utnyttja telemedicinen om de andra sjuk
husen och vårdcentralerna kräver det: 

"Det är ju inte frågan vad vi tycker egentligen, det är ju inte det som 
skall styra. Är det så att de vid de andra sjukhusen är nöjda med de 
svar vi lämnar via det här systemet, då är det bra. Det är ju de som 
sätter betyget på oss, inte vi själva " 

Inom hudspecialiteten har ännu inte den riktiga entusiasmen infunnit sig. 
Orsakerna till detta är främst att bildkvalitén anses vara otillfredsställande 
och att avsaknaden av utrustning på den egna mottagningen gör att läkarna 
upplever att konsultationerna blir ett moment utanför den dagliga verksam
heten. Vidare har man ännu inte sett några större fördelar för den egna 
verksamheten. Däremot har de båda hudspecialister som har intervjuats, 
sett telemedicinen som ett medel för att göra vården mera jämlik, i och med 
att specialistkunskaper kan göras tillgängliga på de vårdcentraler som 
ligger långt bort från universitetssjukhuset. Det är planerat att hudkliniken 
skall få en egen utrustning inom en snar framtid. I och med detta ser chefen 
för hudavdelningen möjligheter att intensifiera kontakterna mellan de olika 
hudklinikerna inom regionen, för att på så sätt öka kunskapsutbytet. 

En möjlig källa till hudspecialisternas missnöje nämndes i föregående 
kapitel. Hudspecialisten talade om eventuella problem som kunde uppstå 
om för många personer blev inblandade från böljan, vilket kunde innebära 
att distriktsläkarna som genomför konsultationerna har en varierande 
förmåga att hantera utrustningen. Dessa farhågor har till en viss del besan
nats, fastslår både den hudspecialist som har varit med från början, samt 
chefen för hudavdelningen. Problemet ligger inte i hanteringen av själva 
utrustningen, utan i rutinerna runt den planerade konsultationen. Båda 
hudläkarna konstaterade att de upplever en stor skillnad i genomförandet av 
konsultationen, om distriktsläkaren i förväg har tagit stillbilder av patien
ten, som sedan kan överföras vid konsultationen. Hudchefen konstaterar att 
situationen blir betydligt lugnare och det blir lättare att få kontakt med pati
enten om bilderna är förberedda. Det finns ytterligare faktorer som påver
kar utfallet av hudkonsultationerna, nämligen ljussättningen av den lokal 
där patienten undersöks. Detta problem har funnits med under en tid och 
anledningen till detta kan sägas vara "någon-annan-skall-göra-det" 
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fenomenet. På den större vårdcentralen, därifrån de flesta hudkonsultatio
nerna har genomförts, beskriver en läkare händelseförloppet: 

"...vi har bråkat i evigheters evigheter. Det är ofattbart, fullständigt 
ofattbart att det har fungerat så dåligt. Vi har försökt att få dit ljus och 
dom [teknikerna från universitetssjukhuset] har varit och mätt, så blir 
det bestämt och så händer ingenting och ingenting. Så stöter man på 
och var ligger problemet? och så händer ingenting. Sen fick vi beställt 
lamporna, det dröjde väl två månader och nu står dom där. Vi har 
sagt till vaktmästaren 111 gånger att han skall sätta upp demf men de 
är fortfarande inte uppsatta. Så vi har fortfarande jättedålig belys
ning " 

Problemet fick en snar lösning när en av läkarna från den mindre vårdcen
tralen var på besök och upplyste vänligt men mycket bestämt, att man hade 
utrustning för 100 000-tals kronor, som i princip var värdelös om man inte 
fick upp lamporna. 

De problem som man har upplevt på hudsidan, har ytligt sett till en stor del 
skyllts på tekniken. Men vid en närmare granskning av argumenten, så 
framgår det att problemen till en stor del berör rutinerna runt omkring 
konsultationen, vilket delvis har beskrivits ovan. Förutom distriktsläkarnas 
förmåga att förbereda konsultationen och ljussättningen, har valet av bild
skärmar haft en inverkan på den upplevda kvalitén. Från böljan användes 
en 40" bildskärm som hörde till videkonferenssystemet för granskningen av 
hudbilderna. Dessutom sändes enbart rörliga bilder vid de första konsulta
tionerna. Ganska snabbt kom man underfund med att frysta bilder hade en 
bättre upplösning, samtidigt som man övergick till att granska bilderna på 
en vanlig 28" TV-skärm. Hudchefen är ännu inte nöjd med bildkvalitén, 
men konstaterar att systemet kan användas: 

"...hör man sjukhistorien och får prata med patienten, så kan man ofta 
göra en slags bedömning som dom [distriktsläkarna] har nytta av. 
Även om det inte är 100 % på allt, så är det tillräckligt för att man 
skall kunna ge ett bra råd om den praktiska handläggningen, det 
tycker jag. Så det har inte alls varit bortkastat i något fall" 

Hudchefen konstaterar vidare att det är mycket svårt att ge råd, om rådet 
bygger på att man exakt måste veta vad det är. Det är m.a.o. svårt att ställa 
en exakt diagnos. Men om däremot distriktsläkaren har diagnosen klar för 
sig, eller att man tillsammans med distriktsläkaren kan diskutera sig fram 
till vad det kan vara, så går det bra att ge råd om hur den vidare behand
lingen skall utföras. Däremot anser hudchefen att det inte finns någon 
anledning att sänka det grundläggande kravet att man skall ha en diagnos, 
bara för att patienten befinner sig 20 mil bort. Syftet är, som nämnts, att 
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hjälpa distriktsläkaren att ställa en diagnos. Beträffande bildkvalitén, som 
har en avgörande betydelse för att kunna ställa en diagnos, så tror hudche
fen att det nya PC-baserade systemet som är på gång, skall innebära stora 
framsteg för bildkvalitén. 

Inom hud har arbetet med vårdprogram för telemedicin också initierats, 
genom ett förslag som en av de drivande distriktsläkarna har lämnat. Från 
hudsidan har man ännu inte kommit dithän att man kan välja ut de diagnos
grupper som är lämpliga för en hantering via telemedicin. Emellertid är 
vårdprogrammen under utveckling inom hud, där man beskriver hur olika 
diagnoser skall hanteras, t.ex. vad som är en specialistangelägenhet, 
respektive vad som kan hanteras inom distriktsvården. Det är också plane
rat att de vårdprogram som är under utarbetande skall innehålla vissa tera
pirekommendationer för de olika diagnoserna. 

Att det skulle bli några större problem med tillgängligheten när kliniken får 
en egen utrustning tror inte hudchefen. Idag finns det en läkare som funge
rar som dagjour och som mestadels hanterar inkommande telefonförfråg
ningar, eftersom det inte förekommer så många akuta besök. Utrustningen 
kommer att placeras i ett rum som ligger i närheten av den jourhavande 
läkarens, så det skall inte innebära några svårigheter att relativt snabbt 
lämna ett svar. Hudchefen säger att det finns möjligheter att lägga in åter
besök via telemedicin för vissa typer av diagnoser. T.ex. görs det vid vissa 
typer av diagnoser kontroller av patienten vid två tillfällen under en vecka. 
För långväga patienter skulle det vara ett alternativ att ta en kontroll via 
telemedicin. Idén om att det är en sjuksköterska som visar upp patienten, i 
stället för en läkare, är fullt tänkbar för hudläkarna, så länge som det är en 
patient som är känd för specialisterna. Men man tillägger också att man inte 
vill släppa ifrån sig alla typer av återbesök. 

ERFARENHETER PÅ VÅRDCENTRALERNA 

Som redan framgått har det varit en stor variation i antalet konsultationer 
från de båda inblandade vårdcentralerna. Förklaringen till detta är fortfa
rande densamma som nämndes i föregående kapitel: en upplevd tidsbrist 
p.g.a. underbemanning vid den större vårdcentralen och två entusiastiska 
läkare vid den mindre vårdcentralen. Vid den större vårdcentralen har 
konsultationerna företrädesvis gjorts mot hudkliniken, medan man vid den 
mindre vårdcentralen har provat tekniken i mera varierande situationer. 
Vidare konstaterar en av läkarna vid den mindre vårdcentralen att teleme
dicinen har kommit in i de dagliga rutinerna och blivit mera avdramatiserat. 
Läkaren konstaterar att det egentligen bara är ett nytt kommunikationssätt. 
Det är ungefär som telefonen, men med den skillnaden att bilden 
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tillkommer. Läkaren säger att hans vision nu är att det skall gå noll utred
ningsremisser in till centrum. Men detta är hans unika uppfattning och 
skulle andra distriktsläkare höra detta, skulle dom säga att de har så mycket 
att göra, så att detta vill man inte vara med om. Det här scenariot bekräftas 
av en av läkarna vid den större vårdcentralen, som säger att redan idag är 
det mycket att göra, så man är skeptisk till att få fler uppgifter. 

En aktivitet som testats vid den mindre vårdcentralen är s.k. pre-operativa 
bedömningar. Dessa har gjorts på initiativ av en läkare vid vårdcentralen, 
för att på så sätt påvisa för specialisterna att det går att lösa olika typer av 
uppgifter via telemedicin. En typ av pre-operativa bedömningar som man 
har testat är s.k. höftledsplastik. Konkret rör det sig om äldre patienter som 
har utslitna höftleder och som p.g.a. detta har en nedsatt rörelseförmåga. 
Traditionellt är det ortopeden som skall avgöra om det går att byta ut den 
förslitna höftleden eller ej. Detta görs då vid en pre-operativ bedömning där 
man gör en utredning genom att ta röntgenbilder, samt gör en undersökning 
av hjärta och kärl. Därefter avgörs det om patienten kan opereras eller inte. 
En distriktsläkare konstaterar att detta är en typ av utredning som mycket 
väl skulle kunna genomföras via telemedicin, där en kunnig distriktsläkare 
undersöker patienten under överinseende av specialisten. Distriktsläkaren 
konstaterar att vissa specialister tycker att det är en perfekt idé, medan 
andra har varit mycket skeptiska. Vidare säger distriktsläkaren att det ligger 
mycket sprängstoff i den här frågan och att vem som helst kan inte fram
föra idén: 

"Det här är ju hot stujf, jag kan säga sådant, men en vanlig distrikts
läkare skulle inte kunna säga något sånt, för då hade han blivit 
utkastad direkt " 

Grundorsaken till denna skepsis bottnar i att det är någon annan som under
söker patienten. En specialist säger att man kommunicerar med patienten 
och får en form av relation, där man diskuterar olika behandlingsalternativ, 
hur operationen går till och eventuella konsekvenser. Specialisten tror 
vidare att många patienter vill träffa doktorn personligen och att det är svårt 
att göra en undersökning via ombud. Det skulle i så fall vara om läkaren på 
den andra sidan är någon som man litar enormt mycket på och som man vet 
har ungefär samma utbildning och värderingar. 

Distriktsläkaren som provat att göra pre-operativa bedömningar via tele
medicin, säger att det har en mycket stor betydelse vem man arbetar mot i 
en inledningsfas. Det måste vara någon som är med på idén och som ser 
fördelarna. Läkaren säger vidare att han vid ett antal tillfällen har skrivit på 
remissen att han önskar genomföra en telemedicinkonsultation, men 
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patienten har ändå blivit kallad till sjukhuset, vilket har gjort vissa patienter 
mycket upprörda. Läkaren förklarar vari motståndet kan ligga: 

"Det är inga som helst problem, men problemet ligger på mottagaren, 
han har alltid fått en remiss i sin hand där det står operation, fråge
tecken. Han har alltid tagit ner patienten, han har alltid haft en rönt
genbild i sin hand, han har alltid gjort det och det. Så helt plötsligt, 
kommer jag och säger att så behöver du inte göra, vi gör så här i 
stället. En del av dom säger direkt, perfekt idé, det gör vi. Men dom 
som är lite mera konservativa dom säger vad fan är det härför något, 
det här är nog ett hot mot mig om jag tänker efter o. s.v. " 

Ytterligare en anledning till den skeptiska inställningen till olika typer av 
konsultationer, tror läkaren hänger samman med att man kanske har gått för 
snabbt fram. Specialisterna kanske tycker att det kastas en massa förslag 
över dem, utan att de själva har hunnit tänka igenom förslagen och ta ställ
ning till dem. 

Det är inte enbart vid de pre-operativa bedömningarna som det förekommer 
diskrepanser i vad distriktsläkaren och specialisten anser. En distriktsläkare 
ger ett exempel på en psoriasispatient: 

"Dom skulle sätta in metrotrexat, eller något sådant. Även om dom 
[specialisten] ser patienten via telemedicin vill dom ändå ta ner den 
för att göra det. Det är ju liksom deras bedömning och då tycker jag 
kanske varför det?" 

Hudläkaren har en annan åsikt och ger följande generella version som svar 
på distriktsläkarens fundering: 

"Ibland sätter vi in rätt tuffa behandlingar till patienter som kanske 
inte är livshotande sjuka. Så det är ganska svåra överväganden man 
måste göra om man skall ge de här medicinerna eller inte. Det känner 
jag är svårt att göra utan att sitta med patienten framför sig i ett rum. 
Det är möjligt man kan vänja sig, men jag tycker det är viktig att 
inskärpa vikten av att dom sköter sina kontroller, så då vill jag ha en 
mer nära kontakt med patienten " 

Inom hudområdet går det att hitta ytterligare ett exempel på diskrepanser i 
åsikter mellan specialist och distriktsläkare. Hudspecialisten har vid ett 
antal tillfällen sagt att hud kanske inte är det optimala användningsområdet 
för telemedicin, eftersom bildkvalitén inte har varit den bästa och att man 
inte kan ta på patienten. En distriktsläkare har en diametralt motsatt 
uppfattning. Det är mot hud han har sett de största fördelarna, eftersom det 
mycket sällan rör sig om direkta ingrepp på patienterna, utan det är snarare 
en fråga om att ge olika behandlingsförslag. 
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En annan konsekvens av telemedicinanvändning som inte har diskuterats 
speciellt mycket, är att mediet ger en helt annan insyn i läkarnas verksam
het på de olika avdelningarna. Detta är ett förhållande som två distriktslä
kare pekat på och som skulle kunna vara en tänkbar anledning till att en 
konsultation inte genomförs. Med det traditionella remissförfarande förblir 
läkarna anonyma för varandra, medan telemedicinkonsultationen innebär 
att man sitter öga mot öga och eventuella brister i kompetensen avslöjas. 
Detta är inget argument som någon av de intervjuade direkt har framfört. 
Men en AT-läkare sa vid ett tillfälle att man kunde föreställa sig att man 
trängde sig in och "störde" specialisterna. Denna attityd har inte funnits vid 
den mindre vårdcentralen där det finns två drivande läkare, som i stället 
skolat in AT-läkarna i användningen av telemedicin. Har de skickat iväg en 
remiss där telemedicin har varit ett alternativ, så får de en vänlig men 
bestämd påminnelse om detta. 

På ett tidigt stadium i projektet framförde några läkare tanken på att det 
skulle bli möjligt att konsultera andra sjukhus utanför landstinget, om 
specialistavdelningarna inom det egna landstinget hade en låg tillgänglig
het. Men åsikterna bland läkarna har gått isär huruvida det egna landstinget 
skulle tillåta detta och vid intervjuerna med politiker och sjukhusdirektörer 
har det heller inte framkommit några entydiga svar. Oavsett vad de inblan
dade tycker och tänker, blev detta en realitet vid ett tillfälle. Läkaren vid 
den aktuella vårdcentralen ger sin version av händelsen. Vid ett tillfälle 
hade man ett problem där man ansåg sig vara i ett skriande behov av en 
konsultation, eftersom patienten inte var i transportabelt skick och man 
visste inte vad man skulle göra. Den läkare som normalt hade hand om 
konsultationerna vid den aktuella specialistavdelningen var på semester. 
Man tog kontakt med mottagningen vid specialistavdelningen och försökte 
få en annan läkare att gå till konferenslokalen. Svaret blev att ingen av 
läkarna kunde hantera utrustningen. Men distriktsläkaren stod på sig och sa 
att det inte var nödvändigt, det räckte att de gick till lokalen så skulle allt 
lösa sig. Mottagningssköterskan bad att få återkomma och efter några 
timmar kom svaret att: våra doktorer ställer inte upp på det här. Varvid 
följande inträffar: 

"Då blev jag så förbannad, så vi ringde till X-stad, som vi visste höll 
på att bygga upp det här [telemedicin]. Nu hade dom inte sitt system 
igång riktig, så att våra bilder gick inte att överföra. Meny dom ställde 
upp direkt, det var inget snack om saken, dom var väldigt positiva och 
serviceminded. Jag kände att när projekttiden är över och man skall 
börja se var man får service, så finns det ju andra ställen att vända sig 
tur 

126 



Vid den mindre vårdcentralen har också sjuksköterskorna börjat se möjlig
heter att använda telemedicinen. Vid några helger per år, händer det att 
sjuksköterskorna jobbar ensamma vid vårdcentralen, vilket inte alltid är så 
uppskattat. Under det senaste året har man från sjuksköterskornas sida 
använt telemedicin för att ta kontakt med jourhavande läkare vid den större 
vårdcentralen, i de fall man har funderat över något. Läkaren vid den 
mindre vårdcentralen spekulerar om att telemedicinen skulle kunna under
lätta för sköterskorna att arbeta ensamma några helger per år. På initiativ av 
en sköterska har det ordnats fortbildning på vårdcentralen vid ett tillfälle. 
Sköterskan hade varit på en konferens och hört en präst tala om debreefing. 
Hon tyckte att de andra kollegorna borde lyssnat på föredraget, så efter en 
tid arrangerades en videokonferens vid vårdcentralen, där samtliga i perso
nalen kunde lyssna till föredraget. 

En positiv konsekvens av introduktionen av telemedicinen, som man inte 
tänkt på från början, är att vissa delar av systemets utrustning går att 
använda i den dagliga verksamheten. Ett exempel på detta är de s.k. endo-
skopen som används för undersökningar av öron, näsa och hals. Utrust
ningen består av en kamera och titthålsoptik för respektive kroppsdel, samt 
en skärm med ungefär samma storlek som en mindre TV-skärm. Detta har 
blivit mycket uppskattat av patienterna och i synnerhet av barn, eftersom 
patienten nu kan se en bild av t.ex. sin egen trumhinna och läkaren kan 
förklara vad som syns. 

TELEPATOLOGI 
Ett tekniskt problem som följt patologiprojektet har varit den s.k. fjärrstyr
ningen av mikroskopet, d.v.s. att patologer och cytologer skall kunna styra 
mikroskopet som är placerat på länsdelssjukhuset. Det kom att dröja ett och 
ett halvt år efter det att projektet startade, innan detta problem löstes. För de 
inblandade parterna var det främst patologen och i viss mån cytologen som 
uttryckte sin frustration över detta. Projektledaren ansåg att hela projektet 
tappade fart och att entusiasmen gick förlorad om inte problemet med fjärr
styrningen löstes. De planer som fanns på att involvera flera specialistav
delningar lades på is tills dess att problemet med fjärstyrningen löstes, 
eftersom projektledaren inte ville sjösätta några halvfärdiga system. De 
opererande specialisterna sa sig däremot inte märka av några negativa 
effekter. Chefen för gynekologavdelningen kände till att det gått trögt med 
utvecklingen av mikroskopstyrningen och projektledarens missnöje över 
detta, medan kirurgchefen inte kände till att styrningen inte var färdigut
vecklad. Ytterligare en anledning till att projektledaren ville ligga lågt med 
en expansion av verksamheten, var den valideringsstudie som skall göras 
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när systemet är färdigutvecklat. Valideringsstudien innebär att man 
kontrollerar samstämmigheten i diagnosen av ett preparat, som både grans
kas via telepatologi och på traditionellt sätt i mikroskop. Förenklat kan man 
säga att ju fler preparat där diagnosen är densamma för de båda metoderna, 
desto tillförlitligare är telepatologisystemet. 

Innan valideringsstudien genomfördes tillkom också hematologi som en 
specialitet inom projektet. Orsaken till detta var att det fanns en hematolog 
vid länsdelssjukhuset, som via en av kirurgerna fick höra talas om telepa-
tologiprojektet. Hematologen provade att göra några konsultationer med 
den befintliga utrustningen och konstaterade att det låg ett stort värde i att 
kunna konsultera kollegor vid universitetssjukhuset. Men för att konsulta
tionerna skulle fungera tillfredställande, var man tvungen att komplettera 
den befintliga utrustningen med vissa nya objektiv. När man hade gjort 
detta konstaterade man att bildöverföringen fungerade bra. Därefter har 
man börjat använda systemet både för snabbdiagnostik och konferenser. I 
likhet med gynekologerna konstaterar hematologen att det största använd
ningsområdet är konferenser. Några andra orsaker som underlättar att 
inkludera hematologin, är att det är samma laboratoriepersonal vid läns
delssjukhuset som hanterar både patologiska och hematologiska preparat. 
Vid universitetssjukhuset ingår hematologerna i samma organisatoriska 
enhet som patologerna, vilket innebär att befintlig utrustning kan användas. 

De olika användningsområden som identifierats inom patologiprojektet har 
under det senaste året fortsatt att finna sina former. Redan från början var 
patologen på det klara med att det inte skulle bli frågan om någon massdia
gnostik, vad det gäller det snabbsvar på fryssnitt och cytologiprover (vilket 
nämndes i föregående kapitel). Detta är något som samtliga inblandade är 
på det klara med. Däremot säger kirurgerna att fryssnitten är ett mycket 
värdefullt komplement, om man stöter på några överraskningar under en 
operation. I de allra flesta fall är man på det klara med vad som man kan 
förvänta sig, men i 5-10 fall per år, är det värdefullt att ha omedelbar till
gång på patologkompetens. 

Beträffande de akuta konsultationerna har cytologen uttryck en viss förvå
ning att det inte har använts mer i brösttumörsammanhang, eftersom man 
ofta vill ha diagnos och ställningstagande till behandling samma dag. Från 
kirurgavdelningens sida är man medveten om detta, att bröst- och prostata-
punktioner kunde vara ett område där snabbsvar kan utnyttjas i en större 
omfattning. Men kirurgchefen säger att svaret inte är helt enkelt: 

"Då måste man också kunna säga att det här är ingen cancer, för 
annars går dom [patienterna] och funderar på det ändå. Då har man 
inte vunnit så mycket " 
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En annan kirurg säger att man kanske inte använder metoden så mycket om 
det är en försöksverksamhet. Men nu, efter valideringen kan man kanske 
lita på det mer och sätta åt dom (patologer och cytologer) hårdare, att de får 
bestämma sig om det är en cancer eller inte, som kirurgen uttryckte sig. Det 
får med andra ord inte bli alltför många prover där det inte går att ställa 
diagnos med en gång. Samma kirurg sa att det tar en viss tid innan man får 
in en ny metod i verksamheten. T.ex. tog det några år innan användningen 
av magnetröntgen hade kommit in som en del i rutinsjukvården. En annan 
dimension är hur patienten kommer att reagera på en direkt diagnos på 
cancer, en halvtimme efter det att provtagningen har skett. Jämfört med om 
patienten mentalt får bearbeta tankarna på en eventuell cancerdiagnos i en 
eller två dagar. På detta område har de intervjuade kirurgerna haft något 
delade meningar. Några har varit mycket ambivalenta, medan andra tror att 
det trots allt är bättre med ett snabbare besked. Vad samtliga kirurger har 
konstaterat är att man inte vet speciellt mycket om detta och att det troligen 
är individuella skillnader mellan patienterna. 

En tanke som har funnits är att ha s.k. punktionsmottagningar för att kunna 
samla upp vissa typer av provtagningar till en gemensam tidpunkt. Därmed 
skulle man bättre kunna utnyttja möjligheten till snabbsvar och slippa ta 
tillbaka patienten, om provet inte är representativt. Men man ser två hinder 
från kirurgernas sida. För det första skulle det kräva en viss omorganisering 
av verksamheten, vilket kirurgerna har känt en viss tveksamhet inför, bero
ende på ett antal omorganisationer på senaste tiden, samt en upplevd tids
press. Det andra hindret för gemensamma punktionsmottagningar är betyd
lig mer svårforcerat. När det gäller bröstpunktioner, så har alltid dessa 
patienter dubbel förtur. Detta innebär att en patient som har en knöl i brös
tet och som undersöks på vårdcentralen, redan nästa dag kommer till 
kirurgen för provtagning och utredning. En kirurg säger att det skulle vara 
omöjligt att be dessa patienter vänta en vecka till punktionsmottagningen, 
eftersom det är så mycket ångest och oro förknippat med misstänkt bröst
cancer. Men nu när det finns möjligheter att ge patienten ett snabbt svar, då 
kan nog inte kirurgerna själva bestämma om de skall använda snabbdia
gnostiken eller inte, anser några andra specialister. 

VALIDERINGSSTUDIEN 

Som framgått har väntan på valideringen av systemet varit ett hinder som 
gjort att man inte velat köra i skarpt läge, som projektledaren har uttryckt 
sig. Det är främst patologen (projektledaren) som velat bedriva verksam
heten i en begränsad omfattning innan valideringen blivit klar, eftersom 
man skall kunna lita på de preliminära diagnoser som ställs. Vissa av de 
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opererande specialisterna har sagt att man kanske kommer att utnyttja 
snabbdiagnostiken i något större skala när valideringen har blivit klar, 
eftersom man då vet om det finns en möjlighet att få ett tillfredsställande 
svar. Det som hittills har hindrat valideringen är att utvecklingen av mikro
skopstyrningen inte har blivit klar. Till slut, ca två år efter det att systemet 
började användas, fungerade fjärrstyrningen av mikroskopet på ett tillfreds
ställande sätt och den planerade valideringsstudien kunde genomföras. 

I studien kontrollerades den diagnostiska säkerheten på fryssnitt som är 
kopplat till patologi, finnålspunktat som är kopplat till cytologi, samt 
hematologi. I valideringsstudien kontrollerades huruvida den diagnos som 
ställdes via systemet stämde överens med den slutgiltiga diagnosen, som 
görs på samtliga prover som tas. Projektledaren konstaterar att resultaten 
från valideringen av systemet var mycket tillfredsställande. Vidare gjordes 
en utvärdering av de konferenser som genomförts mot gynekologavdel
ningen vid länsdelssjukhuset. Sammanfattningsvis resulterade konferen
serna i konsekvenser för behandlingen av patienterna, en modifierad eller 
förändrad behandling.. Vidare uppskattades att en möjlig skadlig behand
ling undveks i ett antal fall, samt att konferenserna ansågs leda till effekter 
för framtida behandling av patienterna. Beträffande kompetensutveckling 
ansåg man vid länsdelssjukhuset att nästan samtliga fall som diskuterats vid 
konferenserna hade lett till en utveckling av kompetensen, medan också 
deltagarna vid universitetssjukhuset hade utvecklat sin kompetens i några 
av fallen.31 

KONFERENSER - TVÅ UTVECKLINGSLINJER 

Konferenser är ett område som snabbt blev mycket uppskattat bland kirur
ger och gynekologer. Konferensverksamheten har utvecklats olika mellan 
de båda specialiteterna. Chefen på gynekologavdelningen betonar att det 
krävs en regelbundenhet i konfererandet för att få läkarna att se möjlighe
terna och börja tänka i nya banor. Efter det att konferensverksamheten 
startade började man lägga in konferenser var tredje vecka och man har 
sedan följt detta schema noggrant. Vidare säger gynekologchefen att konfe
renserna har funnit sin form och blivit en uppskattad del av rutinsjukvår
den. Det har visserligen varit olika mognad hos läkarna med att komma 
ihåg att anmäla fall till konferenserna, men detta har blivit bättre med tiden. 
För att få in rutinen att anmäla ett fall till konferenser, har man tagit fram 
ett speciellt formulär som finns i en pärm. Så fort en gynekolog får ett svar 
där man vill veta mera, skriver vederbörande läkare upp svarsnummer och 
frågeställning till patologen, eller cytologen. Detta faxas sedan till univer-

31 Eftersom studien ännu inte är publicerad utlämnas inga siffror. 
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sitetssjukhuset i god tid, så att projektledaren, som hittills varit ensam 
ansvarig, hinner förbereda ett svar inför konferensen och ta kontakt med 
övriga specialister som ska medverka. Konferensernas innehåll har skiftat 
med tiden. I böljan ville man gärna uppdatera sin kunskap och sina rutiner, 
varför man tittade mycket på normala svar. Med tiden har frågeställning
arna fokuserats mer på de avvikande svaren, så att man kan föra en diskus
sion runt dessa. Konferenserna har fungerat som fortbildning i och med att 
patologen har gått på djupet med vissa saker, genom att han har anknutit till 
vetenskapliga artiklar som är relaterade till frågeställningarna. Dessa artik
lar faxas sedan till länsdelssjukhuset så att läkarna där kan ta del av dem. 
Chefsläkaren säger att konferenserna har inneburit att man i många fall 
avvaktar med att ta ställning till den fortsatta behandlingen, innan man har 
tagit upp fallet på konferensen. 

Under det år som gått mellan intervjuerna har gynekologerna intensifierat 
konferensverksamheten ytterligare. Numera tenderar man att hålla konfe
renserna varannan vecka. Gynekologchefen säger att konferenserna har 
förändrat arbetssättet på avdelningen, eftersom man lägger in konferensen 
som ett led i den pågående utredningen av patienterna, samt som ett 
beslutsstöd för den fortsatta behandlingen. Vidare har konferensverksam
heten kommit in i medvetandet hos gynekologerna, såtillvida att man ser 
kopplingar mellan frågor som dyker upp i arbetet och möjligheten att få 
svar på konferensen. En anledning till att konferensverksamheten har "nötts 
in" i medvetandet hos gynekologerna är att konfererandet har skett på en 
tid som har varit avsatt för internutbildning. Gynekologchefen säger vidare 
att från böljan låg kanske det största värdet i att man fick en repetition av 
sina kunskaper via konferenserna, samt att det var en utmärkt fortbildning, 
det bästa som hänt inom fortbildning. Detta blir också fortsättningsvis 
något som underhålls, men det absolut övergripande målet med konferen
serna är att kunna förbättra servicen till patienterna, genom snabbare 
beslutsvägar. Därför blir nästa steg som planeras i konferensverksamheten 
att göra onkologerna mera delaktiga i förväg. De skall få reda på vilka fall 
som kommer upp, så att de kan ge sin bedömning i samband med konferen
sen. Gynekologchefen säger att det är en stor fördel om de involverade 
specialisterna är inlästa på de fall som kommer upp på konferensen. Man 
kan på så sätt korta beslutsvägarna och diskutera färdigt ett fall under pågå
ende konferens, för att sedan kunna ge patienten ett snabbare besked om 
den fortsatta behandlingen. 

Med tanke på de kontaktytor som finns mellan gynekologklinken vid läns-
delsjukhuset och andra avdelningar vid universitetssjukhuset, finns det 
ytterligare möjligheter att utöka konferensverksamheten, om man är beredd 
att ändra formen för dessa kontakter, säger gynekologchefen. Det gäller 
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framför allt i s ituationer där man har ett behov av att resonera, istället för 
att korrespondera via en remiss och där det finns en nytta av att visa bilder. 
I dag sker stora delar av kontakterna pappersvägen, vilket medför att det 
kan bli ofullständiga remisser som ger ett dåligt underlag för bedömningar. 
Detta får till konsekvens att man bollar med patienterna, som gynekolog
chefen uttrycker sig. Genom en diskussion vid en konferens finns istället 
möjligheter att tala om vad man har funnit och få förslag på åtgärder, vilket 
gör att man kan komma till ett snabbare beslut. Gynekologchefen säger 
vidare att många kontakter i och för sig kunde lösas via telefon, men man 
får inga systematiserade träffpunkter, där de inblandade parterna kan 
mötas. 

Bland kirurgerna har konferenserna också varit ett mycket uppskattat 
inslag. Men av olika anledningar har man inte riktig fått in samma rutiner 
som gynekologerna och deltagarfrekvensen är något varierande. En kirurg 
ger följande förklaring till det varierande deltagandet: 

"Problemet är bara att det här är inte en sån verksamhet som går att 
styra, ibland har jag anmält fem fall från 3 kirurger och sen är bara 
jag där, eller någon annan som får vara där och bevaka, för att någon 
plötsligt hamnar på operation. Jag tror att dom [gynekologerna] kan 
styra sig lite bättre än vad vi kan, för blir en trafikolycka på en efter
middag, eller något annat, så är halva kliniken uppbunden " 

Det har tidigare nämnts att patologkonferenserna har vissa likheter med 
röntgenronden, såtillvida att kirurgerna kan erhålla betydligt mera informa
tion om en bild, jämfört med om enbart ett skriftligt svar erhålls. Men till 
skillnad mot patologkonferenserna är röntgenronden en företeelse som varit 
etablerad i närmare hundra år. På kirurgavdelningen är röntgenronden 
inplanerad till en och samma tidpunkt varje dag under veckan, vilket inne
bär att inga andra aktiviteter planeras till denna tid. Förutom möjligheten 
till en dialog med radiologerna, fungerar röntgenronden som ett morgon
möte för kirurgerna där de senaste händelserna kan summeras upp. 

Projektledaren för patologiprojektet håller med om att verksamheten vid 
kirurgavdelningen kan vara något mera svårstyrd, jämfört med gynekolog
avdelningen. Men samtidigt säger han att kirurgerna möjligen skulle kunna 
uppleva en större nytta av konferenserna om man som gynekologerna lade 
in konferenserna i ett tidigare skede av utredningsprocessen. Om man 
använder konferensen mera post festum, upplever man inte samma nytta, 
som om konferensen kommer in i ett tidigt skede. 
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VERKSAMHETENS EXPANSION 

Som framgått i ett tidigare kapitel fanns det planer på att involvera ett sjuk
hus utanför landstinget i telepatologiprojektet. Men detta gick i stå bl.a. 
därför att det var problem med utrustningen och ett svalt intresse vid det 
berörda sjukhuset. Projektledaren säger att han ringt ett antal gånger och 
försökt få med dom och att det nu har lossnat vad det gäller konferenser. 
Han tror att en av de främsta anledningarna är de goda erfarenheter man har 
från konferenserna mellan gynekologerna vid länsdelssjukhuset och speci
alisterna vid universitetssjukhuset. Projektledaren konstaterar vidare att: 

"När andra gynekologer hör talas om det, vilket dom gjort på region-
möteri, så vill dom också ta del av den här möjligheten " 

Vidare konstaterar projektledaren att chefen för gynekologavdelningen vid 
länsdelssjukhuset har gjort god reklam för konferenserna. Detta har 
medfört att argumenten har fått mera tyngd, jämfört med om enbart 
patologerna skulle tala om nyttan med konferenserna, vilket då mera skulle 
se ut som reklam för den egna verksamheten. 

Konferensverksamheten har expanderat till att omfatta kontakter mellan 
universitetssjukhus. Projektledaren har tagit ett initiativ till ett sex måna
ders projekt tillsammans med ett annat universitetssjukhus, dit man har 
skickat s.k. njurbiopsier. Tidigare har en expert på området kommit till 
universitetssjukhuset en gång i halvåret och hållit en heldagskonferens. 
Projektledaren konstaterar skämtsamt att ingen har orkat hålla sig vaken en 
hel dag. Nu har man i stället anordnat en videokonferens under 45-60 
minuter var tredje eller fjärde vecka. Detta medför att de fall som tas upp är 
betydlig aktuellare och att det kommer mera folk än till de traditionella 
konferenserna. Projektledaren konstaterar att alla verkar vara nöjda och att 
man troligen kommer att sluta ett avtal om den här typen av konferens 
mellan de två sjukhusen, vilket blir det första i sitt slag i landet. Projektle
daren har också försökt att etablera videokonferenser med andra universi
tetssjukhus, där man med regelbundna mellanrum skulle kunna ta upp 
svårknäckta fall. Men ännu har inga konkreta aktiviteter genomförts. 

Projektledaren konstaterar slutligen att man nu står inför nästa kritiska fas 
när projektet skall expandera. En "kick-off' har genomförts för telepatolo-
gin och projektledaren säger att det nu finns en möjlighet för dom andra 
sjukhusen att testa vad metoden går för. Hur kommer man att kunna svara 
mot en eventuell volymökning? Vad händer om det blir en ofantlig volym
ökning på verksamheten? Projektledaren säger vidare att framgången nu 
inte hänger på ett fåtal personer, utan att det kommer att bli betydligt fler 
som skall samverka. Det kan inte vara en och samma person som håller i 
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alla konferenser. Projektledaren har själv förmedlat sina erfarenheter av 
videkonferenserna och man skall utbilda de specialister som blir 
involverade, i att hålla videkonferenser. Återigen fastslår projektledaren 
framgångskonceptet för konferenserna: 

"Det är ju a och o att man ger en bra konferens, en intressant konfe
rens. Att man läser på och förmedlar ny kunskap. Om dom [kirurger 
och gynekologer] inte lär sig något, varför skall dom då gå på konfe
renserna " 
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7 
TELERADIOLOGI 

EN PARENTES I 
TELEMEDICINHISTORIEN? 

I detta kapitel kommer utvecklingen av två teleradiologiprojekt att beskri
vas. De aktuella fallen har, jämfört med de två tidigare, enbart studerats 
retrospektivt, men det finns observationer i fallen som är intressanta för att 
öka kunskapen om infusionsprocessen. 

Projekten har delvis en gemensam historia i och med att de båda lands
tingen, tillsammans med tre andra landsting och en utrustningstillverkare, 
ingick i ett produktutvecklingsprojekt inom teleradiologi i s lutet av 1980-
och böljan av 1990-talet. Även om de båda projektens historia delvis är 
gemensam, har de utvecklats på olika sätt. Kapitlet inleds med en beskriv
ning av projektens utveckling, som följs av en genomgång av effekterna av 
teleradiologin för olika aktörsgrupper. De två sista avsnitten behandlar dels 
varför teleradiologin accepterades, dels en kort beskrivning av teleradiolo-
gins efterföljare, digitaliserad röntgen. 

TELERADIOLOGI I NORRLANDSTINGET 
I det aktuella landstinget är avstånden långa mellan vårdcentraler och sjuk
hus, vilket gör att det finns goda förutsättningar att använda teleradiologi 
för att olika vårdenheter skall komma närmare varandra. Redan 1985-86 
bedrevs ett projekt där syftet var att prova teleradiologi. Men utrustningen 
uppfyllde inte de kvalitetskrav som ställdes och företaget som låg bakom 
utvecklingsprojektet gick i konkurs. Således kom utrustningen aldrig att 
provas ute i verksamheten. 

Strax därefter fick dåvarande chefsradiologen vid ett av länsdelssjukhusen, 
en förfrågan om att utveckla ett teleradiologisystem. Förfrågan kom från 
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Sectra, leverantör av teleradiologiutrustning och tre landsting. Chefsradio-
logen hade under en vistelse i USA 1984 varit i kontakt med teleradiologi, 
men det var först när han kom till länsdelssjukhuset som han såg möjlig
heten att utnyttja tekniken: 

" Jag såg inte några direkta möjligheter att implementerà tekniken på 
ett större sjukhus, utan det var först när jag kom dit upp och såg 
avstånden och framför allt bristen på radiologer som vi hade där uppe 
då, som möjligheterna synliggjordes. Det fanns flera olika motiv till 
att sätta igång det här, dels var det att föra över röntgenbilder från de 
små röntgenavdelningarna vid två vårdcentraler, samt att inleda ett 
joursamarbete med ett annat länsdelssjukhus " 

De positiva konsekvenser som den nya tekniken skulle föra med sig var 
bl.a. att öka säkerheten i diagnosen och därmed också säkerheten för pati
enten. Detta skulle bli möjligt genom att en radiolog kunde göra ett direkt
utlåtande över röntgenbilden. Vidare skulle risken för överdiagnostisering 
minska, d.v.s. att man tror sig se mer i bilden än vad den visar. Detta skulle 
medföra att man inte behövde skicka patienter från vårdcentralen till läns
delssjukhuset, alternativt att patienten fick gå och vänta på svaret i en till 
två veckor och kanske vara sjukskriven i onödan under den tiden. Det var 
med andra ord relativt lätt att se de behov som teleradiologin skulle tillgo
dose. Att sedan utvecklingen gått i relativt rask takt vid det aktuella 
länsdelssjukhuset beror också till en del på att landstinget har sett möjlig
heterna med tekniken och stöttat teleradiologiprojekten från första början. 
Dessutom finns det två principbeslut i landstingsnämnden från 1992 och 
1994 på att länsdelssjukhuset skulle stå för den digitala utvecklingen och 
kunskapsinhämtningen i radiologi. 

Sommaren 1992 installerades förbindelsen mellan länsdelssjukhuset och 
den första vårdcentralen för att överföra s.k. akuta röntgenbilder. Från 
början skickades 4-5 fall per vecka för akut bedömning. En av anledning
arna till att man enbart sände de akuta bilderna var de långa överföringsti
derna. Men redan från början hade man intentionen att skicka alla bilder 
när överföringshastigheten blev tillräckligt snabb. I början av 1993 hade 
man fått tillräckligt snabba datorer för att kunna sända hela årsproduktio
nen av drygt 10 000 bilder. 

Den andra chefsradiologen, som efterträdde den förste 1992, på länsdels
sjukhuset beskriver de första överföringarna: 

"Vi började köra hälften av deras dagsproduktion. I början såg det ju 
väldigt mörkt ut, det gick väldigt långsamt. Det kunde ta 10 minuter 
det som nu går på 30 sekunder...Just snabbheten är en av nyckelfakto
rerna till att det här skall accepteras " 
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Förutom problemen med den i initialskedet långsamma överföringshastig
heten har man inte haft några större problem med den första teleradiologi-
förbindelsen. Ett annat frågetecken som man hade inför tekniken har varit 
kvalitén på de överförda bilderna. Den första radiologchefen gjorde en 
utvärdering av den diagnostiska säkerheten för de överförda bilderna: 

"Det visade sig helt klart när vi jämförde bilder som man bedömde på 
skärm och vanliga bilder att det bara var en minimal skillnad i säker
het. Vi hade ett enda fall av de här 450 tror jag det var, som vi hade 
missat med teleradiologi. Det hade vi säkert missat på den vanliga 
bilden om inte patienten hade kommit en gång till och vi hade tagit 
ytterligare en bild, där vi kunde se att här var det någonting " 

Den andra radiologchefen instämmer också i att kvalitén på de överförda 
bilderna är minst lika bra som på de konventionella bilderna, faktiskt t.o.m. 
bättre i vissa lägen eftersom man har en möjlighet att bearbeta bilden på 
olika sätt. 

Under våren 1994 installerades en teleradiologiutrustning vid ytterligare en 
vårdcentral. Eftersom erfarenheterna var positiva av att skicka alla bilder 
från den första vårdcentralen, så sände man i princip från böljan alla bilder 
från den nya vårdcentralen. Om det fungerade problemfritt vid den första 
vårdcentralen som kopplades in, så var det inte helt problemfritt från första 
början vid den andra vårdcentralen. Men det skall betonas att felet inte låg i 
teleradiologiutrustningen, utan i en router i övergången till telenätet. 
Förenklat kan man säga att routern har till uppgift att se till att bilden sänds 
till rätt plats, om den skall till länsdelssjukhuset eller någon annan plats i 
världen. Men sedan detta problem upptäcktes och löstes, så har förbindel
sen med sjukhuset fungerat bra. 

TELERADIOLOGII MITTLANDSTINGET 
Mittlandstinget var det landsting i Sverige som hade den största utbred
ningen av teleradiologi, räknat på antalet orter som är sammankopplade, 
vid tidpunkten för studiens genomförande (1995). Redan 1984 påbörjades 
de första försöken med överföring av akuta röntgenbilder mellan en vård
central och länssjukhuset. Bakgrunden till projektet var att det var omöjligt 
att rekrytera radiologer till röntgenavdelningen vid den mest avlägsna 
vårdcentralen i landstinget, så tjänsten blev överförd till länssjukhuset 
under förutsättning man gjorde något åt situationen vid vårdcentralen. De 
system som användes i böljan var mycket tungrodda, som en av de inblan
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dade radiologerna utryckte saken, bl.a. beroende på en långsam bildöverfö
ringshastighet. Efter en tid kom dåvarande IT-chefen in i bilden och inklu
derade förbindelsen i ett mera övergripande projekt som skulle utreda 
kommunikationsbehoven inom landstinget. Initiativet till att förbättra bild
kommunikationen kom från aktörer utanför röntgenavdelningen. Enligt en 
av de medverkande radiologerna tog man över delar av projektet, eftersom 
man snabbt såg fördelarna med tekniken och att det var något som gick att 
använda. 

Vad som skiljer satsningen på teleradiologi i Mittlandstinget från den i 
Norr, är att man redan från början försökte få in teleradiologin i en över
ordnad data- och kommunikationsstrategi för landstinget. Därmed kunde 
man se telemedicinen som en del i den överordnade strategin. Anledningen 
till att man kopplade telemedicinstrategin med övriga strategier var att man 
ville undvika en utveckling med olika system vid sidan om de centrala 
systemen. Dessutom krävde satsningen stora investeringar, gemensam 
utrustning skulle utnyttjas och det var viktigt att skapa förståelse inom 
primär- och länssjukvården att arbeta mot samma mål. 

Chefen för landstingets IT-enhet vid tidpunkten (1987) för projektets start, 
ledde arbetet från början. Han berättar varför det var viktig att ha ett över
gripande synsätt på telemedicinsystemen: 

"En skillnad som jag såg mot andra ställen där man hade gjort tele
medicinsatsningar var att man hade gjort det från punkt till punkt. Det 
var en intresserad läkare som drog igång det hela och som kanske inte 
hade något sorts systemtänkande om hur det hänger ihop. Vi knöt ihop 
vårt projekt med landstingets data- och kommunikationsstrategi. Jag 
tror att det ger lönsamhet när det följer en systemstruktur, det blir 
inget på sidan om då. Man kan säga att vi arbetade på tre olika 
nivåer. På den professionella nivån med läkarna som identifierade 
behoven. Den administrativa nivån var med på ett hörn och såg att 
projektet var kostnadseffektivt när man såg det i ett system och vi 
undvek även motstånd från ADB-avdelningen, som såg att det 
sammanföll med den överordnade strategin. Den politiska nivån slut
ligen, såg projektet utifrån hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter om 
vård på lika villkor " 

Systemutvecklingsarbetet tog sin utgångspunkt i vilka användarbehov som 
fanns. En referensgrupp bestående av läkare från primär- och länssjukvår
den bildades. Gruppen började diskutera hur verksamheten skulle kunna 
förbättras utifrån de kommunikationsbehov som fanns. Samtidigt var man 
tvungen att ta hänsyn till landstingets strategi att det bara skulle finnas 
medicinska specialister på ett ställe i länet. Det innebar att antingen måste 
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specialisterna åka ut till vårdcentralerna eller så skickade man patienterna 
till länssjukhuset. Utifrån detta tog man upp en diskussion om möjlighe
terna att svara och utbilda på distans. Referensgruppen pekade ut ett antal 
ämnen som diskuterades vid några öppna miniseminarier som man anord
nade tillsammans med den lokala högskolan. Olika scenarier diskuterades 
om hur det skulle kunna se ut i framtiden och sedan kom referensgruppen 
med några projektförslag inom områden som kunde vara intressanta. Ett 
problemområde som identifierades var osäkerhetsmoment som kunde 
upplevas i primärvården. T.ex. skickade man från vårdcentralerna ibland 
patienter till länssjukhuset, när man var osäker på om patienten hade fått 
rätt behandling, eller behövde ytterligare behandling. När patienten kom 
till länssjukhuset så konstaterade man där att behandlingen var rätt utförd 
och patienten fick åka hem igen. Från projektgruppens sida såg man att en 
del pengar kunde sparas i och med att man inte skickade in patienter som 
egentligen var färdigbehandlade, bara för att det fanns med ett osäkerhets
moment. 

Gruppens arbete utmynnade så småningom i ett antal strategiska mål som 
man ville uppnå med telemedicin: 
- Att kunna erbjuda befolkningen i länets glesbygdsdelar en så bra sjuk

vård som möjligt genom att utnyttja olika kommunikationshjälpmedel. 
- Att optimalt kunna utnyttja länets samlade kompetens av läkare och övrig 

sj ukvårdspersonal. 
- Att minska på behovet av patienttransporter. 
- Göra länet mer intressant ur läkarsynpunkt och därmed motverka 

läkarbristen. 
- Att placera länet i täten för utveckling på telemedicinområdet. 
- Att ge en ökad och snabbare medicinsk service. 
- Att få en teknik som är anpassad till sjukvårdens behov. 

Gruppen började arbeta med vilka kommunikationsbehov som fanns, bl.a. 
pekade läkarna ut röntgen (bildöverföring) som ett område som man kunde 
arbeta vidare med. Det fanns redan en utrustning för bildöverföring mellan 
en vårdcentral och länssjukhuset, men generellt ansåg radiologerna att den 
inte höll tillräckligt hög kvalité. Kännedomen om vilka system som fanns 
på marknaden, förutom det som fanns tillgängligt, var inte så stor vid den 
här tidpunkten. Istället arbetade man utifrån de identifierade kommunika
tionsbehoven och började sedan målmedvetet leta efter lämplig teknik. 
Nästa steg var att hitta de personer som var intresserade av att driva ett 
projekt. Dåvarande IT-chefen beskriver hur denna process gick till: 

"Man kan säga att vi hade tre kriterier när vi skulle välja ut lämpliga 
projekt. 1) Det skulle finnas intresse hos någon att driva projektet. 2) 
Vi ville hitta de platser där det var mest medicinskt motiverat. 3) Vi 

139 



ville se var det var mest ekonomiskt motiverat. Men det kanske inte 
fanns energi hos någon att driva ett projekt där det var mest ekono
miskt motiverat. När vi valde den plats där utrustningen skulle provas, 
så blev det utifrån där det fanns energi och intresse av att driva ett 
projekt, samt där det var medicinskt motiverat, sen kom ekonomin 
först i tredje hand. Detta gällde då för läkarna, medan man centralt 
kanske såg mer på ekonomin " 

I början så fanns det en viss skepsis hos läkarna till den nya tekniken. Men 
det fanns två läkare som tyckte att den nya tekniken verkade vara intressant 
att arbeta vidare med. Dessa två läkare knöt sedan i sin tur några andra 
läkare till projektet. En av läkarna fick också bli projektledare och de fick 
själva undersöka vilka möjligheter som fanns. På så sätt kom projektet att 
drivas från läkarsidan. Från första början var det en relativt liten grupp som 
arbetade med projektet. IT-chefen konstaterar att attityderna var blandade: 

"I allra första början fanns det många som var kritiska, det är väl 
alltid så i början att det är någon som är positiv, några håller sig 
neutrala och så några som är mycket stora skeptiker " 

Kännedomen om de system som fanns tillgängliga på marknaden var inte 
så stor. Detta gjorde att det inte var så lätt för gruppen att ställa krav på de 
system som skulle upphandlas. Man kan säga att behoven var identifierade 
och sedan skulle man hitta ett system som uppfyllde behoven. Man började 
med att köpa en relativt billig och enkel utrustning och så fick man testa 
den och se om den fungerade i praktiken. Genom att flytta utrustningen 
mellan olika vårdcentraler fick flera personer möjlighet att testa den. 
Resultatet blev att man kunde ställa bättre krav på de system man ville ha, 
genom att man lärde sig vilka delar som var viktiga och vad som var 
mindre viktigt. På så sätt fick man bort en del rädsla och det gick att få 
fram en tydligare och en bättre kravspecifikation, som sedan kom att 
användas i ett större systemutvecklingsarbete som gjordes tillsammans med 
en utrustningstillverkare och fyra andra landsting. 

De system som togs fram ägs och förvaltas nu centralt av landstinget, så 
det blir ingen belastning på budgeten för de inblandade enheterna. Enligt 
f.d. IT-chefen jobbade man något annorlunda jämfört med andra landsting 
som höll på med teleradiologiprojekt: 

"Det var viktigt att vi satte upp ett antal strategiska mål som vi skulle 
uppnå och utifrån det byggdes systemen och sen blev det indirekt en 
strategi. Där tror jag vi gjorde lite annorlunda än tidigare. Vi satte 
upp en vision hur det skulle se ut, tog fram en strategi och genomförde 
den. Det tar längre tid men det blir en annan förankring. Vi hade 
också en treårsplan så vi kunde jobba på lite längre sikt, 
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finansieringen var klar så att man varje år inte behövde fundera på att 
skaffa nya pengar " 

Förutom förbindelserna inom landstinget, finns också en förbindelse 
mellan länssjukhuset och regionsjukhuset. Där gick det inte lika snabbt att 
komma igång, eftersom man från början inte var överens om vem som 
skulle stå för finansieringen av utrustningen på regionsjukhuset. Slutligen 
enades man om att regionsjukhuset skulle ta investeringskostnaderna. 
Konsekvenserna för regionsjukhuset kan kortsiktigt sett innebära att man 
tappar intäkter, enligt IT-chefen: 

"Nu får man betalt per vårddygn och vi förkortar antalet vårddygn 
med hjälp av tekniken. Det här är den svåra processen, att förstå att 
man kan tappa patienter, men man kan utveckla en annan kompetens. 
T.ex. kan specialisterna på regionsjukhuset med teknikens hjälp i sin 
tur kontakta världsspecialister inom ett område " 

VILKA EFFEKTER HAR UPPNÅTTS? 
En av de största förändringarna som har skett vid införandet av teleradio
logi är det sätt på vilket bilderna hanteras. Vid den traditionella hanteringen 
av bilden visade först röntgenassistenten på vårdcentralen bilderna för 
distriktsläkaren, som gjorde en preliminär bedömning. Därefter plockades 
bilderna ned och skickades per post till sjukhuset, där en sekreterare tog 
emot bilderna. Hon lämnade över bilderna till röntgenbiträdet som hängde 
upp dem för granskning. Därefter kom röntgenläkaren och gjorde sin 
bedömning, samt dikterade ett utlåtande på ett band som skrevs ut av 
sekreteraren. Sekreteraren hade också till uppgift att plocka ned bilderna 
och sända dem tillsammans med ett utlåtande tillbaka till vårdcentralen. 
Där arkiverade röntgenassistenten bilderna och gav utlåtandet till den 
inremitterande läkaren. Det här var en process som med alla inblandade tog 
1-2 veckor innan den inremitterande läkaren hade svaret i sin hand. Nu tar 
samma procedur en till två dagar i icke akuta fall och i akuta fall går det på 
några minuter och de enda som är inblandade är röntgensköterskan på 
vårdcentralen och röntgenläkaren på sjukhuset. 

Av föregående beskrivning framgår två tydliga förändringar som teleradi-
ologin har medfört. För det första har tidsvinsten blivit avsevärd och för det 
andra har bildhanteringen effektiviserats. Dessa två förändringar har 
medfört en rad effekter, mestadels positiva, för de inblandade parterna: 
patienten, röntgenläkaren på sjukhuset, samt läkaren och röntgensköterskan 
på vårdcentralen. 
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EFFEKTER FÖR PATIENTEN 

Ett av syftena med teleradiologin var att öka patientsäkerheten i och med 
att överföringen av bilderna kunde ske snabbare. Dessutom ville man spara 
på resor för patienterna. Med teleradiologins hjälp kan nu patienten vid 
vårdcentralen få samma servicegrad som patienter som bor i en tätort. Ett 
exempel på detta är att man inte behöver skicka en patient som har fått en 
fraktur till sjukhuset. Patienten röntgas på vårdcentralen och därefter 
sänder man bilderna till sjukhuset där röntgenläkaren och en ortoped stude
rar bilderna. Ortopeden ger ett utlåtande, varefter patienten gipsas och man 
tar ytterligare en bild för att kontrollera gipsningen. Sedan konstaterar 
ortopeden att det ser bra ut och patienten kan komma på efterkontroll när 
det blir aktuellt. Den här proceduren tar några timmar i anspråk, jämfört 
med 1-2 dagar innan möjligheten fanns att utnyttja teleradiologin. 

Vad som saknas här är reaktioner från patienterna, men de reaktioner som 
förmedlats via röntgensköterskorna har enbart varit positiva. Ett problem i 
sammanhanget är att den ökade servicegrad som erbjuds med teleradiolo
gins hjälp inte är så synbar för patienterna, vilket en röntgensköterska var 
väl medveten om: 

"Allting går mycket snabbare nu, men patienterna känner inte till den 
här biten. När vi har haft öppet hus, så har det varit några äldre 
människor här och tittat. De vet ju inte vilken service de har fått, 
jämfört med hur det var förut. Det fick de veta först när de kom hit på 
öppet hus" 

Ett undantag kan vara om en patient med en fraktur slipper en resa på 10-
15 mil till sjukhuset och i stället kan bli behandlad på vårdcentralen. I detta 
fall blir då fördelen med teleradiologin synliggjord för patienten. Denna 
fördel har synliggjorts vid en av vårdcentralerna på en ort i Mittlandstinget, 
som får in många patienter med benbrott, eftersom vårdcentralen ligger i 
ett populärt skidområde. Innan teleradiologin infördes vid vårdcentralen 
var ofta dessa patienter tvungna att åka 10 mil till sjukhuset, eller till 
hemorten. Numera behöver ett benbrott inte betyda att semestern måste 
avbrytas, utan patienten kan stanna kvar, visserligen med ett gipsat ben. En 
röntgensköterska vid vårdcentralen berättar: 

"I många fall så blir det nu ingen transport in till sjukhuset och det är 
väldigt positivt. Ofta hör vi att, oj kan vi få det svaret här, behöver vi 
inte åka till sjukhuset eller hem, så det är väldigt många som är posi
tiva till det här [teleradiologin] " 

I Norrlandstinget så var teleradiologin inte så känd bland invånarna och en 
röntgensköterska tyckte att massmedia kunde ha uppmärksammat den 
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förbättrade servicen till patienterna som teleradiologin innebär. Vid en 
vårdcentral i Mittlandstinget har det nästan varit det motsatta förhållandet, 
nyheten har byggt upp för stora förväntningar och en röntgensköterska på 
vårdcentralen säger att: 

"Patienterna är intresserade av det här, rent av fascinerade. Det har 
skrivits en hel del om det i massmedia, men det var en del missupp
fattningar från början. Många trodde att man kunde få svar på en 
gång när man gjorde en röntgenundersökning, men så var det ju inte " 

EFFEKTER FÖR RÖNTGENLÄKAREN PÅ SJUKHUSET 

Den yrkesgrupp som tillsammans med röntgensköterskorna på vårdcentra
len har mest direktkontakt med teleradiologisystemet, är röntgenspecialis
ten på det sjukhus dit bilderna skickas. Det är främst bland denna grupp 
som man kan hitta några negativa konsekvenser att tala om. Den förste 
radiologichefen på sjukhuset i Norrlandstinget upplever övervägande posi
tiva aspekter när han jämför teleradiologi med det gamla sättet att hantera 
bilderna. Den enda fördelen han ser med det gamla systemet är att när 
filmen väl kom till sjukhuset så hängde personalen upp bilderna. Läkaren 
dikterade och det gick väldigt fort. Med det nya systemet ökar läkartiden 
lite grann, när radiologen själv ska sitta och ringa upp, ha kontakt och 
diskutera fynden. Men radiologen konstaterar att kvalitén blir ju så mycket 
högre, så det är ju egentligen inte någon nackdel. 

Den andre radiologichefen i Norr håller också med om att det blir ett nytt 
sätt att arbeta på och att det kan medföra vissa hinder, men totalt sett är 
effekterna mycket positiva. Han konstaterar: 

" Vad det gäller negativa konsekvenser så finns de. Det kan alltid vara 
jobbigt för vissa människor att lära sig nya saker. För läkare blir det 
ganska annorlunda att arbeta på det digitala sättet. I stället för att få 
bilden upphängd så skall man själv med några knapptryckningar 
plocka upp bilden på en monitor. Det är klart, det kan ju vara jobbigt 
för en del. Om man dessutom gör som här, att vi skriver våra utlå
tande själva måste det naturligtvis ta lite tid. Har man ingen tangent
bordsvana så kan man ju uppleva det som negativt. Men för mig har 
fördelarna övervägt så kraftigt, så de här nackdelarna har inte betytt 
särskilt mycket " 

Båda radiologerna konstaterar att det blir ett visst merarbete för röntgenlä
karen om man enbart betraktar teleradiologin ur dennes perspektiv. Men 
båda anser att den ökade servicen gentemot patienten och övriga fördelar 
gott och väl uppväger detta merarbete. Alla radiologer är inte lika över-
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svallande positiva som de båda radiologcheferna i Norr. Två radiologer i 
Mittlandstinget upplever både för- och nackdelar med den nya tekniken: 

"Först tar det längre tid. Det är lättare om det bara hänger ett par 
bilder på ett ljusskåp, vi går dit och dikterar, sen går vi därifrån och 
sekreteraren sköter skrivandet. När vi nu får akuta bilder gör vi själva 
alltihop, datajobbet, tolkandet och skrivandet. Ur den synpunkten så 
tar det längre tid för oss. Likväl måste vi diktera det en gång till efter 
det att vi har skrivit, eftersom bilderna som skickas akut, även kommer 
in som vanliga bilder och måste granskas en gång till. Tidigare var 
det rätt ovant att arbeta på det här sättet jämfört med om bilderna är 
upphängda på ett ljusskåp. Då har man kunnat hoppa med blicken 
snabbt, nu får man bläddra bild för bild, kanske vända bilderna, 
ändra svärtning, zooma och så vidare. Allt detta tar tid. Det blir som 
ett annat sätt att tänka och arbeta på " 

Men de båda röntgenläkarna anser att bildhanteringen blir effektivare, 
eftersom det inte krävs så mycket personal för att hantera bilderna. Sen 
finns det bilder som kommer bort och i sin tur genererar mycket extra
arbete och det problemet försvinner med en digital hantering. Så i stort är 
det en besparing om man kan skicka bilderna digitalt. Ytterligare en fördel 
med systemet är att bilderna inte blir hängande hur länge som helst. Rönt
genläkarna konstaterar att går man till datorn måste man ta itu med det på 
en gång. En annan sak som de båda läkarna nämner är teleradiologins 
betydelse för en del av de patienter som behandlas på en vårdcentral. 
Bilderna tas på vårdcentralen och skickas till sjukhuset för bedömning och 
under tiden kanske patienten kommer till vårdcentralen för en kontroll och 
då är bilderna borta. Patienten kanske också behöver åka till en specialist
läkare vid sjukhuset och när patienten kommer dit, så är bilderna redan 
skickade tillbaka till vårdcentralen. De båda är övertygade om att digitala 
bildsystem kommer att införas, men de tycker att det är en klar fördel om 
de kan ställa krav på hur systemet ska vara uppbyggt. 

De båda röntgenläkarna konstaterar att förbättringen av kvalitén på de 
bilder som sänds med teleradiologisystemen har förändrat röntgenläkarens 
uppgift: 

" Vi har haft olika varianter av teleradiologiutrustningar här under ett 
10-tal år. De första upplagorna av Photophone och Viaphone var inte 
bra, men den sista upplagan var hyfsad. När vi använde dem i början 
så handlade det inte om att ställa en diagnos, på bilderna fanns det en 
solklar fraktur, distriktsläkarens fråga var om patienten skulle gipsas, 
eller om patienten skulle skickas in till sjukhuset för operation. Det 
var en behandlingsfråga, inte en diagnosfråga. Men i och med att 
Sectrasystemet kom blev det mer och mer en diagnosfråga. Det var 
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länge så att det inte var röntgen i första hand som konsulterades, utan 
det var ortopeden. Diagnosen har i princip varit klar. Men vi har 
successivt märkt att det blir mer och mer en fråga om diagnostik" 

Den dubbelgranskning av röntgenbilderna som de båda röntgenläkarna 
refererade till, togs bort en kort tid efter det att intervjun hade genomförts. 
Detta var en konsekvens av en utvärdering som genomfördes av den 
diagnostiska säkerheten på de bilder som överfördes via systemet. Tiden 
för att granska en bild via teleradiologisystemet har också minskat drama
tiskt. Radiologen som höll i utvärderingarna berättar att man gjorde en 
studie i början på 500 patienter och från början tog det ungefär fyra gånger 
så lång tid att titta på en undersökning via teleradiologi, jämfört med en 
vanlig undersökning. Med tiden minskade skillnaderna och när det nya 
systemet kom så var det nästan ingen skillnad alls. Skillnaderna i början 
berodde dels på att man var ovan vid det nya systemet och dels på en trög 
bildhantering. 

Fördelarna för den enskilde röntgenläkaren på sjukhuset som tar emot 
bilderna från vårdcentralen, är kanske inte så uppenbara när man tar emot 
bilder från en vårdcentral. Men om läkaren på länssjukhuset vill ha kontakt 
med en specialist på regionsjukhuset blir fördelarna med teleradiologin 
tydligare. Varje månad finns det fall där frågan dyker upp om en patient 
skall skickas till regionsjukhuset för att t.ex. uttömma en blödning i hjär
nan, eller om patienten skall stanna kvar. Svaret på frågan om patienten 
skall skickas till regionsjukhuset beror på faktorer där svaret finns gömt i 
röntgenbilden. I vissa lägen har bilden transporterats med taxi, flyg och 
taxi till regionsjukhuset 60 mil bort. I bästa fall tar det 4-5 timmar innan 
man får svaret att man kan operera, men då har man redan fördröjt opera
tionen med samma tid. Nu kommer man att upprätta en linje för bildkom
munikation med neuroradiologen vid regionsjukhuset och chefsradiologen 
i Norrlandstinget ser stora fördelar med förbindelsen: 

"Vi kommer nu att ha möjlighet att skicka bilden och få svar om pati
enten skall opereras här eller på regionsjukhuset. Det blir en enorm 
vinst tidsmässigt. Så även vi ska förbättra vår kompetens, eller det här 
sjukhusets kompetens, genom att i vissa situationer begära hjälp 
utifrån. Vitsen med teleradiologi och telemedicin är att i stället för att 
flytta patienten, så flyttar man bilden dit kompetensen finns " 

EFFEKTER FÖR LÄKAREN VID VÅRDCENTRALEN 

Som tidigare framgått innebär teleradiologin att läkaren på vårdcentralen 
får en möjlighet att jobba effektivare och få en snabbare feed-back på de 
bilder som skickas. Just den ökade snabbheten i bildhanteringen och där-
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med den ökade patientsäkerheten, tycker distriktsläkarna är en av de största 
fördelarna med teleradiologin. Tack vare teleradiologin kan man få en akut 
specialistbedömning av bilder och kliniska åtgärder i en situation som inte 
är alldeles solklar. Det kan vara speciella bilder som distriktsläkaren är 
osäker på, en fråga om patienten skall transporteras till sjukhuset, eller att 
man önskar få andra råd från en specialist angående hur en patient skall 
gipsas, eventuell provtagning etc. Tekniken ger en möjlighet att diskutera 
bilden med ortopeden på ett helt annat sätt, jämfört med om distriktsläka
ren skall försöka förklara hur en fraktur ser ut, eftersom båda läkarna kan 
se bilden samtidigt. 

De snabbare svaren till distriktsläkaren innebär inte bara att patienten kan 
få en snabbare behandling och slipper resor. Det finns också positiva 
effekter för yngre läkare. En AT-läkare vid en av vårdcentralerna, såg tele
radiologin som ett mycket bra hjälpmedel för yngre läkare som inte har 
hunnit skaffa sig så stor erfarenhet. Han tyckte att man kunde känna en 
betydligt större trygghet som AT-läkare på en ort utan direkt tillgång på 
specialister i och med möjligheten att kunna göra direkta konsultationer 
med specialisterna på sjukhuset. 

Den enda negativa effekten för distriktsläkaren, som radiologchefen i Norr 
ser, är att det till en början kan finnas en risk att viss kompetens kan gå 
förlorad i och med att svarshanteringen snabbas upp. Förr när svaret tog två 
veckor lade man kanske mer tid på granskningen, men nu kanske inte lika 
mycket tid läggs på granskningen i och med att svaret kommer tillbaka 
betydligt snabbare. Men å andra sidan fanns kanske en risk att man avstod 
från att röntga när man visste att svaret dröjde i två veckor. 

EFFEKTER FÖR RÖNTGENSKÖTERSKAN VID 
VÅRDCENTRALEN 

Den personalkategori, som tillsammans med röntgenläkarna, har den mesta 
direkta kontakten med teleradiologisystemen är röntgensköterskorna vid 
vårdcentralerna. De sköter den praktiska hanteringen av systemet, sändning 
av bilder, mottagning av svar etc. Alla röntgensköterskor var inte odelat 
positiva i början. En röntgensköterska i Norrlandstinget säger att: 

"Jag visste ju inte riktigt vad det gick ut på, så att så där odelat 
förtjust var väl inte jag heller. Vi tyckte att pengarna kunde användas 
till något viktigare " 

Men efter en tvådagarsutbildning på den andra vårdcentralen som redan 
hade en teleradiologiutrustning, böljade fördelarna med teleradiologin att 
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klarna. Efter ytterligare en tids användning såg röntgensköterskan förde
larna i det egna arbetet: 

"Om inte de [distriktsläkarna] fanns på plats, så blev bilderna häng
ande en till två veckor eller längre. Det blev ganska jobbigt att 
hantera det till slut. Så på så sätt måste jag nog säga att jag tycker att 
det är helt suveränt. Det har avlastat mig en massa bekymmer. Rent 
arbetsmässigt så är det en klar fördel. Jag får svar på mina röntgen
bilder och det är en bra service gentemot patienterna " 

Samtliga röntgensköterskor tycker att de fått bättre kontakt med specialis
terna vid sjukhusen sedan teleradiologin infördes. Samtidigt upplever rönt
gensköterskorna en kompetensutveckling för egen del, vilket en röntgen
sköterska i Norr tydligt uttryckte: 

" Jag lär ju mig hemskt mycket själv och är med i utvecklingen. Jag 
känner mig inte som någon röntgenassistent ute i bushen någonstans, 
utan är a jour med verksamheten i större orter, det är intressant " 

Teleradiologin kan medföra vissa negativa konsekvenser för de röntgen
sköterskor som jobbar ensamma i och med att flera uppgifter skall utföras 
samtidigt. Med teleradiologin blir det ytterligare ett arbetsmoment som 
skall utföras. 

En klar skiljelinje av effekterna av teleradiologin för röntgensköterskorna 
kan ses mellan Norr- och Mittlandstinget. Denna skillnad har sitt upphov i 
att man sänder samtliga bilder i Norr, medan enbart akuta bilder sänds i 
Mittlandstinget. En röntgensköterska i Norr beskriver fördelarna med att 
sända samtliga bilder: 

"Nackdelarna förut var att svaret tog lång tid och det var mycket 
dubbelarbete för min del. Jag skulle skicka iväg bilderna och när de 
kom tillbaka skulle bilderna och svaren sorteras igen. Det var mycket 
arkivarbete för mig. ..När vi började sända allt tyckte jag att det skulle 
bli skönt och slippa skicka bilderna per post. Sen vet man ju inte 
förrän efteråt vad det gett mer. I början så kände man inte till helhe
ten och vad det skulle innebära, men nu efteråt vet man ju vad det har 
gett mer. Jag skulle inte vilja gå tillbaks till det gamla systemet " 

I Mittlandstinget anser röntgensköterskorna att det skulle vara klara förde
lar om man helt slapp att sända bilder per post. Som det är nu kan bilder 
försvinna och det går åt mycket tid för att leta efter försvunna bilder och 
svar. Dessutom skulle man inte behöva vänta lika länge på svaren. Det 
händer att en patient skall kontrolleras vid vårdcentralen efter en vecka, 
men ibland tar det två veckor för bilderna att komma igen från sjukhuset. 
Vid sådana tillfällen skickar man hellre bilder via teleradiologi, för att på 
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så sätt kunna ha kvar originalbilden på vårdcentralen. Röntgensköterskorna 
anser att en digitaliserad utrustning ytterligare skulle underlätta deras 
arbete, eftersom de då helt skulle slippa filmhanteringen. Det finns ytterli
gare en skillnad mellan överföringen av bilder i de båda landstingen. I Norr 
används en automatisk scanner, vilket innebär att bilderna stoppas i Scan
nern och sedan scannas bilderna in automatiskt. I Mittlandstinget sker 
däremot denna bildhantering manuellt. Röntgensköterskorna tycker att det 
tar för lång tid om man skall skicka många bilder: 

"Man måste passa och lägga i bilderna, sätta i gång och sända dem, 
spara och byta, så det blir ett väldigt spring. Vid vissa undersökningar 
skall upp till 12 bilder sändas. Så kunde man stoppa i alla bilder och 
sända dem direkt vore det ju en dröm " 

VARFÖR HAR TELERADIOLOGIN 
ACCEPTERATS? 

I de båda landsting som har studerats har användningen av teleradiologi 
accepterats och ses numera som en del i den rutinmässiga verksamheten i 
de lokala miljöer där tekniken används. Det går att peka ut ett antal orsaker 
till att teleradiologin har integrerats i den dagliga verksamheten. Några är 
gemensamma för de båda fallen, medan några är mera specifika. Chefsra
diologen i Norr pekar ut en specifik förklaring: 

Jag tror det har sin förklaring i två viktiga saker, det gäller överhu
vudtaget vid införandet av digitala processer. Det ena är att det är en 
liten och överskådlig verksamhet eller avdelning. Det andra är att det 
är en som bestämmer. På ett stort sjukhus, med en stor röntgenavdel
ning så finns det många som vill vara med och bestämma, naturligtvis. 
Då blir det svårt att ändra rutiner så radikalt " 

Chefsradiologen i norr pekar också på en mera generell förklaring som 
gäller för båda fallen: 

yyNaturligtvis skall man inte heller glömma att behovet upplevdes som 
synnerligen behjärtansvärt. Att så radikalt förbättra servicen för så 
många som bor långt bort, det tror jag gjorde att det kändes väldigt 
motiverande att börja använda teleradiologin " 

Den förste chefsradiologen i Norr säger att det har haft en stor betydelse att 
de personer som skulle använda utrustningen har sett att den fungerade. 
När de första testerna med utrustningen genomfördes i ett av de andra 
landstingen som deltog i projektet, var personal från vårdcentralen med och 
tittade. De såg att det fungerade och man såg ganska fort att kvalitén på 
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bilderna var tillräcklig, samt att kvalitén på de svar man fick var bättre än 
de man fick innan. Samme chefsradiolog tror också att det finns en psyko
logisk effekt när man sitter på avstånd, genom att man kan ringa upp och 
ha en verbal kontakt emellanåt och peka på det man ser. På så sätt bryts 
isoleringen lite grann och kontakterna med sjukhuset blir bättre. 

En av röntgensköterskorna som var med från början i Mittlandstinget, tror 
att det är lättare att acceptera vissa barnsjukdomar hos tekniken om man 
vet att man är den ort som ska prova en ny teknik. Eftersom man har varit 
med från början och vet vad det rör sig om när den nya utrustningen 
kommer, så är man medveten om att det är en prototyp och att det kan 
uppstå vissa problem med bildöverföringen. 

Men inställningen till teleradiologin har inte alltid varit positiv. Den förste 
radiologchefen i Norr säger att det var ganska många som tvivlade på tele
radiologin i mitten på 80-talet. Nästan alla radiologer i landet, trodde eller 
påstod i slutet på 80-talet, att bildkvalitén inte var tillräcklig för att ställa 
diagnos. De såg teleradiologin som en otrolig försämring jämfört med de 
gamla analoga filmerna. Men när de som varit skeptiska har suttit och 
jobbat med teleradiologin en, två, tre dagar, märker de att det inte är någon 
skillnad, man ser precis lika mycket och då ändras attityden direkt. Men 
chefsradiologen konstaterar att det finns en grupp läkare som är rädda för 
precis allting som har med datorer att göra. Den andre chefsradiologen 
säger att det finns fall där attityderna från större sjukhus kan ha bromsat 
spridningen av tekniken: 

"Sen finns det ett fall där ett större sjukhus i ett visst skede gick ut och 
sa att det här med teleradiologi är nog inte så bra, därför att de hade 
använt en halvbra utrustning. Det lägger naturligtvis sordin på de 
andra. Jaha säger de andra, säger det stora sjukhuset så, då är det väl 
så. Då ska vi väl bara använda vår utrustning i nödfall " 

Men för att teleradiologin skall accepteras av användarna i de lokala miljö
erna är det bildkvalitén och utrustningens användarvänlighet som är avgö
rande. För radiologerna är bildkvalitén central. Den andre chefsradiologen i 
Norr var lite skeptisk till teleradiologins möjligheter i början, just med 
avseende på bildkvalitén och han hade den uppfattningen att en lungrönt
genundersökning kunde man inte klara av. Men med tiden kom han fram 
till att teleradiologin kunde förmedla informationen i de flesta bilderna. 
Också de två radiologerna i Mittlandstinget som var skeptiska i början har 
svängt mer och mer: 

"Framför alltför att kvalitén har blivit bättre på bilderna och utrust
ningen. Den är snabbare och lättare att hantera. När vi hade den 
första utrustningen hade man en känsla att det fanns något mer i 
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själva bilden, man ville ta ut den ur skärmen och vrida och vända på 
den. Man hade inte den rätta bildkänslan i början. Men nu, med det 
här systemet, har man känslan av att det som finns i bilden det ser 
man, det som finns i patienten det ser man. Man har aldrig den där 
känslan att bilden inte räcker till. Tvärtom kan vi bearbeta bilden och 
få fram mer än vi ser på en vanlig röntgenbild " 

Men uppfattningarna om de första utrustningarna i Mittlandstinget går isär 
något. De två skeptiska radiologerna konstaterade att man från början inte 
kunde se allt i bilden, medan den radiolog som var en av de drivande i 
projektet, konstaterade att det faktiskt gick att se saker i de bilder som 
överfördes. 

Den andra nyckelfaktorn för att teleradiologin skall accepteras är använ
darvänligheten. Samtliga användare som har intervjuats har inte sett några 
svårigheter med att lära sig använda systemet. Även om de varit skeptiska 
till en böljan har attityden svängt när man har satt sig ner och böljat prova. 
Den andre chefsradiologen i Norr är ett exempel på detta: 

"Jag hade överhuvudtaget inte umgåtts med datorer. Ska jag vara 
ärlig så trodde jag att jag skulle slippa det. Men sen satte jag mig vid 
den här, som är ganska avancerad och lärde mig så pass mycket att 
jag kunde titta på bilder och skriva ett svar. Det lärde jag mig på 
mindre än en timme. Då såg jag att det kanske inte var så svårt när 
jag kunde lära mig det. Vi har ju ständigt vikarier och de har ju sällan 
utbildning, de sätter sig och får en introduktion på mindre än en 
timme och sen kör de själva. Sen finns det ju de som har datorvana 
och de lär sig på några minuter " 

I Norrlandstinget har överföringshastigheten på bilderna varit en nyckel
faktor, eftersom man där hade intentionen att överföra samtliga bilder från 
vårdcentralerna. Det kom att dröja ett tag innan överföringshastigheten 
blev tillräckligt snabb för att man skulle kunna överföra samtliga bilder. 
Men detta innebar att röntgensköterskan vid den vårdcentral i Norr, som 
fick systemet först, kunde börja i lugn och ro: 

"Jag tycker jag hade gott om tid, det var en mjukstart. Jag sände inte 
alla bilder, utan det var ju endast akuta bilder i början. Så jag har ju 
fått komma in i det här lite lugnt och det gick fort att lära sig, det gick 
på en dag. Jag tycker det var bra att vi inte började att köra allt på en 
gång, utan att jag tog de mest akuta bilderna och skickade de övriga 
per post" 

Ytterligare en förklaring till att röntgensköterskorna snabbt har tagit till sig 
användningen av teleradiologin, är att de håller på med teknik i sitt dagliga 
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arbete. Därför uppfattas inte teleradiologin som något nytt och främmande. 
De två röntgensköterskorna i Mittlandstinget ger också ett exempel på hur 
den datorvana de fått via teleradiologin hade fördelar när de fick ett nytt 
datasystem för hela vårdcentralen. De berättar att vissa sköterskor var jätte-
rädda och undrade vad som hände om man tryckte på en knapp och de 
vågade inte trycka. Själva tryckte de på knapparna för att se vad som 
hände. Denna inställning hade de delvis fått med hjälp utrustningsleveran
tören av teleradiologisystemet: 

"När vi fick utrustningen sa de till oss, lek, prova och känn, blir det 
fel så kan vi inte förstöra något. Så man har suttit här när man haft 
tid. Det är ju genom det man lär sig, att sitta här och prova, då blir 
man ju inte rädd för det heller" 

Hittills har diskussionen om varför teleradiologin har accepterats, mest 
kretsat omkring den tekniska utrustningen och hur aktörerna uppfattar den. 
Det finns ytterligare en sak som är viktig att uppmärksamma, nämligen 
tekniska problem som ligger utanför själva teleradiologiutrustningen. I 
Norr fanns dessa problem med den s.k. routern, vid en av vårdcentralerna. 
Men också i Mittlandstinget fanns det likartade problem på ett par orter. 
Den f.d. IT-chefen berättar att man hade problem med förbindelserna mot 
två vårdcentraler som ligger lite vid sidan om. Om det t.ex. är dåliga tele
förbindelser så har vårdpersonalen svårt att se det, de tror att det är 
systemet det är fel på. Det är det stora problemet när det inte fungerar, även 
om problemen inte ligger i själva utrustningen så får den ändå ett dåligt 
rykte. Nu kan man kanske inte begära att personalen skall förstå hela 
systemet. Men de problem man hade med teleförbindelserna höll på att 
skapa dåligt renommé för systemet, vilket innebar att man f ick lägga ner 
ganska mycket tid på att förklara var felen låg. 

Förutom kvalitén på utrustningen, är behovet av eldsjälar på de orter där 
utrustningen skall användas ytterligare en nyckelfaktor för att tekniken 
skall få en vidare spridning. Detta betonas både av den f.d. IT-chefen i 
Mittlandstinget och den andre radiologchefen i Norr, där den sistnämnde 
konstaterar att: 

"Det viktigaste är kvalitén på utrustningen. Det andra är nog trots allt 
det personliga initiativet, att det finns någon som är intresserad av att 
utnyttja det man har " 

Den radiolog som varit med om att utveckla systemen i Mittlandtinget 
beskriver en annan mycket viktig aspekt för att radiologerna skall acceptera 
både teleradiologin och de nya digitaliserade röntgensystemen som är på 
väg. Förklaringen kan låta lite paradoxal: 
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"I det nya systemet som vi får här så uppfyller det mycket av dom krav 
vi har härf även om det kanske behöver utvecklas ännu mer. Nu är det 
i alla fall så att dom har gjort systemet efter det sätt som vi har jobbat 
på tidigare. Det var nog en ganska stor förutsättning att man inte har 
ett datasystem man skall lära sig arbeta med, men ett datasystem som 
är anpassat efter ett arbetssätt som man redan har " 

Men det är inte en fråga om att göra allting som förut, utan det rör sig om 
hur radiologerna granskar bilder för att kunna ställa en diagnos. Det 
centrala i denna process är att radiologen snabbt skall kunna växla mellan 
bilderna och helst kunna se två bilder på en gång. Radiologen beskriver 
processen: 

"Man skall snabbt kunna hitta igen det man vill ha och få upp 
det...Det är det som är kärnan i det. Om man är ovan att titta på 
röntgenbilder kanske man ser på en frontal och en sida för sig. Vi 
tittar på båda två samtidigt så får vi en tredimensionell bild här inne 
[pekar på huvudet] och den är ju hemskt viktig alltså. Det är ofta den 
som ger allting...Det är liksom den här tredimensionella grejen som 
man måste ha. Den formas ju här inne någonstans [pekar på huvudet] 
efter träning. Men jag tror att radiologi är ett utmärkt område för IT, 
det är ju informationen som finns där. Har man bara bra redskap så" 

Slutligen tror två röntgenläkare i Mittlandstinget att den allmänna datorise
ringen har påverkat acceptansen att arbeta med de nya systemen. Man har 
vant sig vid att arbeta vid bildskärm från datortomografen och andra 
vanliga röntgenapparater, vilka också är digitaliserade. Sen finns det också 
medel avsatta för en datasatsning vilket gör att de blir lättare att acceptera, 
jämfört med om projekten skulle belasta den egna budgeten. 

TELERADIOLOGINS INTEGRATION 
Kapitlets rubrik, "Teleradiologi - en parentes i telemedicinhistorien", syftar 
på det faktum att teleradiologi som ett enskilt fenomen mer och mer 
kommer att försvinna i och med att röntgenavdelningar runtom i landet 
skaffar ny digital röntgenutrustning. Detta innebär att det inte längre är 
nödvändigt att investera i en separat utrustning för digitalisering av rönt
genbilder. I stället är bilderna digitala från böljan, vilket gör det möjligt att 
sända bilder dit man önskar, givet att det finns en mottagarutrustning. Att 
den geografiska lokaliseringen av utrustningen inte längre har någon större 
betydelse kan vi bl.a. se i Norrlandstinget, där man betraktar de två vård
centralerna som röntgenlabb fem och sex. 
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Det faktum att röntgenavdelningarna digitaliseras kommer att medföra att 
det inte längre finns något alternativ till att skicka bilderna elektroniskt. 
Den som vill hantera en röntgenbild måste göra det i elektroniskt format. 
Det finns visserligen möjligheter att ta ut kopior av bilderna, men det blir 
då mera för eget bruk. 

Radiologen som är en av de drivande krafterna i Mittlandstinget, tror att 
teleradiologin har haft en stor betydelse för att övergången till digital rönt
gen skall kunna ske på ett smidigt sätt: 

"Jag tror att de flesta tycker att det inte är så vanskligt och man 
märker på ett sätt att det varit bra med teleradiologi. När det gäller 
det där med PAX32, så märker man när man har varit på andra ställen 
så finns det lite aversion mot ny teknik, när det gäller ny datorteknik. 
Det finns alltid några personer som tycker att det där är lite besvär
ligt. Men den känslan är väldigt minimal här, ingen har tyckt att det 
där är helt omöjligt. Det tror jag beror på att vi har haft teleradiologi 
så pass länge. Dom vet att det här kommer att bli lite besvärligt, men 
ändå så ser dom möjligheterna, det tror jag " 

Allteftersom röntgenavdelningarna digitaliseras finns det möjligheter att 
skapa nätverk i hela regionen. Radiologen i Mittlandstinget ser att fler nya 
möjligheter öppnas i och med att röntgenavdelningarna kan kopplas ihop. 
Man skulle kunna hjälpa andra sjukhus vid tillfälliga vakanser som uppstår 
med jämna mellanrum. Också bakjours verksamheten skulle kunna utveck
las. Om man ser på framtiden så finns det vissa farhågor att man skall ha 
snabba undersökningar på allt möjligt dygnet runt. Men man kan snabbt 
inse att sjukhusen inte klarar att ha 24 timmars verksamhet på alla avdel
ningar, om de inte utnyttjas maximalt. Det är en sak för sjukhusen att ha 
beredskap 24 timmar och att en läkare får åka in vid något tillfälle. Men 
om det blir någonting vaije natt, så blir det en mycket hög belastning på 
avdelningen och det blir omöjligt att klara av situationen med nuvarande 
bemanning. Men i en sån situation kan man tänka sig att man kan växla 
runt mellan sjukhusen. En annan sak man kan tänka sig är att man kan få 
en ökad subspecialisering i hela regionen, att någon avdelning är bra på en 
sak, så kan man på så sätt få en ökad konsultativ verksamhet. Men vilka är 
förutsättningarna för att dessa idéer skall kunna realiseras? Radiologen i 
Mittlandstinget ser två förutsättningar: 

"Det skall vara att man får utvecklat PAX-systemen någorlunda lika i 
regionen. Som det är nu är vissa långt framme, medan andra inte är 
det. Det fungerar ju inte med dom som inte håller på, för dom kan ju 

32 Digitaliserade röntgensystem. 
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inte delta på samma sätt...Att man tänker i lite andra revir istället, 
eller att man tänker på andra organisationer än vad man har idag. 
Det kanske inte behövs så många självständiga avdelningar, det får 
tiden visa. Men jag kan tänka mig att man får se över sin organisa
tion " 

För att kunna skicka bilder till olika sjukhus inom och utom regionen på ett 
effektiv sätt, är det elektroniska nätverket endast en av förutsättningarna. 
Till vaije bild som skickas finns det en remiss och det skall också skrivas 
ett svar på remissen. Radiologen i Mittlandstinget säger att detta har varit 
ett förbisett faktum: 
"...det är mycket viktigare än man tror, med svarshanteringen. Du kan inte 
avsätta tid till att sätta dig att skriva ner, doktorer är inte utbildade till att 
skriva, det tar för lång tid. Så svarshanteringen är mycket viktigare än vad 
man tänkt från början...Jag tror att när remissen och bilden hänger ihop 
blir det en annan fart på det hela " 

154 



8 
VARFÖR SKER EN (ÅTERKOM

MANDE) MOBILISERING AV 
AKTÖRSNÄTVERKET? 

I de fyra föregående kapitlen har vi kunna följa hur de studerade projekten 
har utvecklats över tiden, dels med avseende på vad tekniken har använts 
till, samt dels med avseende på hur telemedicintekniken har tagits emot i 
de lokala miljöerna. I detta kapitel kommer en empirinära analys och tolk
ning att göras av de data som har samlats in genom att följa tekniken. Den 
analys och tolkning som görs i detta kapitel kommer att ligga till grund för 
en vidare analys och tolkning av förutsättningar, drivkrafter och hinder för 
infusionsprocessen. 

För att öka kunskapen om infusionsprocessen utifrån ett ANT-perspektiv, 
är en central frågeställning: varför mobiliseras aktörsnätverket? Att det rör 
sig om en mobilisering av ett aktörsnätverk har framgått i tidigare kapitel 
och det uttrycktes mycket tydligt av en av eldsjälarna i ATM-projektet (se 
sid. 84). För att telemedicintekniken skall kunna användas krävs det att 
t.ex. tekniken, distriktsläkaren, patienten och specialisten mobiliseras i ett 
nätverk vid samma tidpunkt. Genom att tekniken är den aktör som följs i 
denna studie för att få en ökad kunskap om infusionsprocessen, blir det 
möjligt att se varför aktörerna kommer till tekniken eller ej, samt vad det är 
som driver dem att handla på ett visst sätt. 

Redan nu kan det konstateras att infusionsprocessen inte är så långt gången 
i de studerade fallen, i förhållande till de idéer och intentioner som finns 
hos de varmaste förespråkarna för telemedicinen. Detta blir tydligt om vi 
betänker att långt ifrån alla tänkta användningsområden för telemedicin
tekniken har realiserats, samt att antalet uppdykande användningsområden 
och spridningen av de realiserade användningsområdena har varit begrän
sad. Ett annat utmärkande drag från fallen är att de intervjuade har haft 
varierande svårigheter med att precisera vad som kan göras med tekniken, 
mer än på en övergripande nivå. Men det framgår att efter en viss tids 
användning av tekniken blir det lättare att precisera vad som kan göras i 
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mera konkreta termer. Analysen i detta kapitel kommer alltså inte att 
handla om hur idéer om ett stort antal användningsområden har realiserats 
på bred front i de studerade fallen. Men det går samtidigt att konstatera att 
mobiliseringen av aktörsnätverket har fått varierande genomslag i de lokala 
miljöerna. Orsakerna till detta kommer att förklaras utifrån teman av indi
viduell-, kontextuell- och teknisk karaktär. Det är viktigt att understryka att 
de teman som diskuteras i kapitlet inte skall ses som en slags faktoranalys, 
som slutgiltigt förklarar varför aktörsnätverket mobiliseras eller ej. 
Tonvikten kommer istället att läggas på vilken roll olika teman har spelat 
under olika skeden av processen när aktörsnätverket skall mobiliseras. 

UPP TILL BEVIS 
De teman som identifieras som en förklaring till varför aktörsnätverket 
mobiliseras eller ej, är mer eller mindre genomgående för de olika fallen 
och det finns en varierande överlappning mellan de olika ternana. De teman 
som återfinns är: kunskapstillskott, patientservice, "demonisering" av 
tekniken, teknikutveckling, personliga nätverk, tid (vinst och brist), specia
litetens karaktär, samt personlig erfarenhet.33 Vid en närmare granskning 
av dessa teman, så kan man se att de under processens gång har haft en 
större eller mindre betydelse, för att mobilisera ett nätverk av aktörer där 
idéerna om telemedicin kan realiseras. 

De teman som räknats upp, kan tillsammans med förhållanden i de lokala 
miljöerna förklara varför ett aktörsnätverk mobiliseras. Vi kan se att 
kunskapstillskott, patientservice och i viss mån teknikutveckling är teman 
som finns med redan innan tekniken kommer på plats. Kunskapstillskott 
(kompetensutveckling) och patientservice kan ses som de argument som är 
flitigast förekommande för telemedicin inom det organisatoriska fältet. 
Detta kommer bl.a. till uttryck genom att samtliga intervjuade anger dessa 
argument som en grund för telemedicinsatsningen, samt att argumenten är 
flitigt förekommande inom litteraturen om telemedicin. Således kan det 
konstateras att strömningar i det organisatoriska fältet spelar en viss roll för 
att telemedicinprojekten skall fortlöpa och att utrustningen överhuvudtaget 
installeras. Detta gäller i synnerhet ATM- och PAT-projekten. I kapitel 4 
framgår att telemedicintekniken under åren 1995-96 får en ökad uppmärk
samhet i olika media och att landstingen i landet planerar olika typer av 
telemedicinprojekt under denna period. Samtidigt konstaterar en av de 

33 Denna uppställning får absolut inte uppfattas som en rangordning. Snarare kan 
uppställningen mycket schematiskt ses som en tidsföljd, med undantag för de 
personliga erfarenheterna som kan ses som mera övergripande. 
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intervjuade att landstingen är mycket trendkänsliga, vilket delvis kan 
förklara det unisona intresse som uppstår för telemedicintekniken. Om en 
del av förklaringen till att idéerna om telemedicin konkretiseras hos olika 
aktörer inom landstinget, är att organisationerna i det organisatoriska fältet 
imiterar varandra, så är skälen för att satsa på telemedicin likartade. 

Andra argument såsom kostnadsminskningar och möjliga strukturföränd
ringar inom sjukvården anges också, men dessa betonas inte lika starkt av 
de intervjuade. Några av de intervjuade nämner också teknikutvecklingen 
som skäl till att projekten konkretiseras vid den aktuella tidpunkten, när de 
säger att tekniken verkar fungera tillfredsställande enligt vad de har sett, 
läst och hört. 

Anledningen till att tekniken kommer på plats, vilket är en grundförutsätt
ning för en fortsatt infusionsprocess, är idéer inom det organisatoriska 
fältet, som stöds av aktörer i de lokala miljöerna. Huvudidéerna är kompe
tensutveckling hos läkarna, förbättrad patientservice och en eventuellt 
effektivare resursanvändning. Det är viktigt att hålla i minnet att i detta 
läge har inga patienter tillfrågats, utan läkare, politiker och sjukhuschefer 
har gjort sig till talesmän för patientintresset. Styrkan i argumenten 
kommer dock att provas så fort det första konsultationerna med en pati
entmedverkan sker. 

KUNSKAPSTILLSKOTT OCH PATIENTSERVICE - GRUNDEN 
FÖR EN FORTSATT MOBILISERING?! 

Som redan framgått är kunskapstillskott ett tema som funnits med från 
första böljan i alla de studerade fallen och det uttrycks explicit i målsätt
ningarna med samtliga studerade projekt. Kunskapstillskott kan dels ses 
som ett argument för att överhuvudtaget satsa på tekniken och dels för att 
fortsätta att använda den, vilket innebär att konsultationer eller konferenser 
genomförs. Vid konsultationen är det oftast en bild av någonting, som till
sammans med annan information kan ge specialisten möjlighet att ge den 
konsulterande läkaren adekvata råd om hur patienten skall behandlas i fort
sättningen. Främsta skälet som distriktsläkarna anger till att en kontakt tas, 
är att man inte är säker på hur en åkomma skall hanteras, eller att en remiss 
är ett alternativ. Informationen som överförs kan vara en röntgenbild, där 
patienten är frånvarande, en bild av trumhinnan eller en hudbild där pati
enten är närvarande och kan förse specialisten med ytterligare information. 
När läkarna skall bedöma informationsutbytet kan två olika linjer ses. 
Oftast jämför läkarna med telefonen, eller remissen, när de beskriver det 
ökade informationsutbytet vid kommunikationen. Men det har funnits två, 
tre specialister som i första hand har gjort jämförelser med en situation där 
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patienten själv är närvarande, vilket har lett till att de inte är lika positiva i 
sina omdömen om informationsutbytet. 

I konferenssituationen är bilden inte lika central, utan det centrala är infor
mationsutbytet som sker mellan klinikerna och experterna, med bilden som 
diskussionsunderlag. Ett exempel på detta är patologkonferenserna, där 
gynekologer, patologer, cytologer och onkologer gemensamt kan mötas 
över ett problem och utbyta information, vilket i förlängningen påverkar 
den fortsatta behandlingen av patienten i en positiv riktning. Samtliga 
inblandade parter har vittnat om att kunskapstillskottet är en central driv
kraft vid patologkonferenserna, så länge som deltagarna upplever att konfe
rensen ger något för egen del och i förlängningen för patienten. Just denna 
kombination, patientperspektiv och kunskapstillskott, har varit en central 
drivkraft bakom gynekologernas beslut att utöka konferensverksamheten. 

Patologer och cytologen har framfört kunskapsutbytet som motiv för att 
driva projektet. Genom den nya tekniken får man möjlighet att dela med 
sig av sin kunskap till någon som har behov av den. Projektledaren har vid 
ett antal tillfällen understrukit att man med telepatologin kan hjälpa mindre 
sjukhus som saknar patolog, för att på så sätt ytterligare höja deras stan
dard. Att kunskapstillskott är ett centralt argument för att aktörerna skall 
fortsätta med en aktivitet, förstärks ytterligare när vi ser hur avsaknaden av 
ett upplevt kunskapstillskott kan få aktiviteter att tyna bort. En kirurg 
exemplifierade detta med patologkonferenser vid universitetssjukhuset, där 
också läkarkandidater var närvarande. Kirurgen ansåg att det blev för 
mycket kandidatundervisning, varför de erfarna kirurgerna uteblev och 
hela verksamheten försvann. 

En väsentlig sak som inte får utelämnas när kunskapstillskott, eller infor
mationsinhämtning diskuteras, är att det måste finnas kompetens på den 
konsulterande sidan. Den information som erhålls skall kunna utnyttjas och 
omsättas i praktisk handling. Ett konkret exempel kan hämtas från telepa-
tologiprojektet, där man efter en snabbdiagnos genomförde en operation, 
som i normala fall inte utförs vid sjukhuset. Informationen som fanns i 
provet och som patologen vidareförmedlade, kunde tillgodogöras tack vare 
att det fanns en rutinerad kirurg på den konsulterande sidan som kunde 
genomföra operationen. Kompetensen hos den konsulterande sidan har 
vidare varit ett argument mot vissa aktiviteter, t.ex. pre-operativa bedöm
ningar. I denna situation ställer sig specialisterna i vissa fall tveksamma till 
undersökning genom ombud, såvida man inte känner den konsulterande 
läkaren och dennes kompetens och värderingar mycket väl. Men som också 
har framgått i de föregående kapitlen är en grundförutsättning att den 
konsulterade läkaren besitter rätt kompetens för att kunna besvara en fråge
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ställning. Detta förhållande blir mycket tydligt vid konsultationer mellan 
specialister inom samma specialitet och kan exemplifieras med konsulta
tionerna mellan ortopeden vid länsdelssjukhuset och ortopederna vid 
universitetssjukhuset. 

Patientservice är tillsammans med kunskapstillskottet de inledande driv
krafterna i processen. Dels som ett motiv för att investera i telemedicinut
rustningen och dels för att förväntningarna hos teknikens talesmän skall 
uppfyllas. När en förbättrad patientservice diskuteras kan två dimensioner 
ses. Den första är delvis knuten till kunskapstillskottet, där läkarna genom 
konsultationer eller konferensdeltagande höjer sin egen kompetens, vilket 
sedan kommer patienten till godo. Den andra dimensionen av förbättrad 
patientservice är när patienten själv, direkt eller indirekt deltar i konsulta
tionen och slipper att remitteras vidare, eller undviker ytterligare ett återbe
sök vid sjukhuset. En av fördelarna som är av betydelse för patientservicen 
är tidsvinsten, ett tema som återkommer senare. Tidsvinsten, eller möjlig
heten att slippa resor, framhålls speciellt av de läkare som är verksamma 
vid vårdcentraler som har långa avstånd till sjukhuset. Men också specia
listerna vid sjukhusen framför detta som ett argument. I de fall där specia
listerna har varit tveksamma om den initiala nyttan för egen del, har en mer 
jämlik vård och förbättrad service till patienterna varit ett motiv till att 
ställa upp. Det finns en rad situationer där patienten inte direkt medverkar 
personligen vid en konsultation, men kan dra nytta av den. Undersökning 
av fryssnitt för att undvika en andra operation, eller akuta svar på bröst-
punktat är exempel där telemedicinen kan användas som en del i ett osyn
ligt stödsystem för att förbättra patientservicen. 

Tidigare konstaterades att patientservice som argument för telemedicin 
kommer att testas så snart som de första konsultationerna med patientmed
verkan genomförs. Detta argument har klarat testet mycket väl, enligt 
svaren på de patientenkäter som har delats ut och de patientreaktioner som 
har förmedlats av läkarna, samt en av de intervjuade politikerna. I de fall 
där tekniken används som beslutsstöd, utan patientmedverkan, går det 
däremot inte att säga något om eventuella patientreaktioner. Vad som 
däremot kan konstateras i fallen med snabbsvar på bröstpunktat, är att det 
tycks finnas en diskrepans mellan vad patienten tycker och vad läkaren 
uttrycker i egenskap av patientens talesman. Ett av argumenten är att "vi 
vet inte vad som är bäst för patienten". Men i samtal med en läkare, från ett 
sjukhus i Mellansverige, har det framgått att det lär finnas en undersökning 
som visar att ju snabbare en patient får ett besked, desto bättre är det. Men 
patienten är i regel inte mottaglig för ytterligare information efter ett 
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cancerbesked, utan läkaren måste dröja en tid med att diskutera ytterligare 
behandling.34 

Sammantaget kan vi säga att kunskapstillskott och patientservice som skäl 
för att använda tekniken har klarat de inledande testerna och därmed skapat 
en grund för en fortsatt telemedicinanvändning. Dessa test har klarats av 
tack vare att aktörerna, åtminstone temporärt, har uppfyllt sina roller. Om 
enskilda aktörers entusiasm inför telemedicintekniken var en av de starkare 
drivkrafterna till att tekniken kom på plats i de lokala miljöerna, så kan nu 
inte dessa aktörer längre vara ensamma. De spelar fortfarande en avgö
rande roll, men de måste fortsättningsvis ackompanjeras av bevis som 
tekniken kan lämna på att de inledande föreställningarna var något så när 
korrekta, samt att det finns ett samtycke från patienterna. Det är ännu inte 
på långa vägar klart att telemedicinen kommer att användas på ett allsidigt 
och integrerat sätt i organisationens dagliga verksamhet. Däremot har de 
första bevisen givits på att möjligheten finns. 

TEKNIKEN OCH NÄTVERKET 

Om kunskapstillskottet och patientservicen är två teman som funnits med 
som en drivkraft från början, så synliggörs "demonisering" av tekniken, 
behov av teknikutveckling och personliga nätverk först när aktörsnät
verket skall mobiliseras. "Demonisering" av tekniken rör sig i grund och 
botten inte så mycket om teknikrädsla, utan snarare om en upplevd 
obekväm situation med den nya tekniken, enligt de läkare som gjort sig till 
talesmän för sina kollegor. Detta är ett tema som i början återfinns hos 
ortopederna och delvis kan förklara varför det var svårt att få en ortoped att 
ta en konsultation. Men också inom teleradiologin fanns det till en böljan 
en skepsis hos många radiologer. Främsta orsaken till att situationen 
upplevs som obekväm, är en ovana vid datorer, eller överhuvudtaget ny 
teknik. Det finns en skillnad mellan ortopederna och radiologerna, som gör 
att de sistnämnda vänjer sig, nämligen användningsfrekvensen. Som fram
går i tidigare kapitel så är relativt många ortopeder inblandade och det 
kommer relativt få konsultationer, vilket medför att det kan gå flera måna
der mellan varje tillfälle som ortopederna kommer i kontakt med tekniken. 
Radiologerna var däremot tvungna att lära sig tekniken, i och med att de i 
princip dagligen måste granska bilder som överförts i digital form. Detta 
medför att de så småningom "nöter" in handhavandet av tekniken. Dess
utom har det speciellt i Norr funnits en entusiastisk projektledare som en 
drivande kraft. Visserligen hävdade han från början att han var "för 

34 Tyvärr har det inte gått att få fram den refererade studien, trots kontakt med den 
läkare som skulle ha utfört den. 
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gammal för att behöva lära sig det där med data", men han blir omvänd 
efter att själv ha provat tekniken. Bland radiologerna sker med andra ord en 
form av tillvänjningsprocess, vilken enligt en radiolog också påverkas av 
den allmänna datoriseringen i samhället. Detta medför att en datoriserad 
hantering av röntgenbilder inte betraktas som helt främmande. Ännu tydli
gare blir detta när röntgenavdelningarna skall digitaliseras, eftersom vanan 
vid teleradiologin innebär att man redan är van vid att granska digitala 
bilder. 

Bland ortopederna sker inte samma tillvänjningsprocess i den praktiska 
hanteringen av tekniken, eftersom de inte är tvingade att använda den. I 
stället löser man problemet genom att plocka in en rutin från operationssa
len, nämligen en aktör som sköter det praktiska kringsysslorna. Först utbil
das en gipstekniker och efter en tid ytterligare en, i att sköta utrustningen 
för att kunna assistera ortopederna vid en konsultation. Denna lösning 
fungerar alldeles utmärkt konstaterar de intervjuade ortopederna. En tanke 
är att detta skulle kunna ses som en slags prestigeförlust, men ingenting 
sägs om detta. Den troliga förklaringen är att ingen inkräktar på den andres 
område.35 En annan slags tillvänjningsprocess på det mentala planet kan 
spåras bland ortopederna. En av de intervjuade ortopederna, uppger att det 
har blivit mer allmänt accepterat bland specialisterna att de kan få ta en 
telemedicinkonsultation och att det inte ses som så extraordinärt, jämfört 
med i början av projektet. 

Från fallen finns det ytterligare ett par exempel där tekniken har "demoni-
serats", vilket har lett till negativa attityder bland de mänskliga aktörerna 
och en ovilja att använda tekniken. Aktörerna har i dessa fall beskyllt den 
icke mänskliga aktören (tekniken) för att vara källan till problemen, men i 
själva verket har problemen legat utanför den telemedicinska utrustningen. 
Problemen har varit relaterade till den mänskliga- och icke mänskliga aktö
ren. Dessa tekniska problem återfinns främst i teleradiologifallen och 
problemen har legat i systemet som skall överföra bilderna. I ett fall orsa
kade problem i telenätet att teleradiologin fick ett mycket dålig ryckte vid 
en vårdcentral. Projektledning fick lägga ner mycket tid på att pedagogiskt 
förklara att problemen inte låg i utrustningen. Vid en annan vårdcentral 
visste röntgensköterskan att problemet låg utanför 
teleradiologiutrustningen. Men hon konstaterade att hon hade haft lust att 
slänga ut apparaten ett antal gånger när det var som värst. Vad som i någon 
mån lindrat ilskan var kännedomen om att systemet vid en annan vårdcen
tral fungerade tillfredsställande, så problemen borde kunna lösas. 

35 Se t.ex. Barley 1986, 1990 om hur maktkamper kan uppstå när olika yrkeskategorier 
inom sjukvården böljar inkräkta på andras områden som en konsekvens av en ny teknik. 
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Problemen som relateras till den mänskliga aktören går att återfinna vid 
konsultationer mot hudavdelningen. Hudspecialisterna har klagat över 
bildkvalitén och vid några intervjuer hävdar de till en böljan att tekniken 
inte fungerar. Vad som visar sig vara huvudproblemet, är den konsulte
rande distriktsläkarens förmåga att ta bra hudbilder och förbereda konsul
tationen. 

Teknikutveckling som tema för att telemedicinanvändningen skall accep
teras och bli en del av vardagssjukvården, kan i efterhand ses som en 
väsentlig drivkraft under den första tiden i teleradiologifallen, samt delvis 
som en viktig drivkraft i patologifallet. 

Om vi börjar med teleradiologifallen så kan vi se att några utvecklingsom
råden för tekniken har haft betydelse under olika tidsperioder i processen. 
Första området är kvalitén på de överförda bilderna, vilket var en förutsätt
ning för att tekniken överhuvudtaget skulle överleva. Som framgått tidigare 
hade radiologerna olika inställning till kvalitén på bilderna hos de första 
utrustningarna. Några entusiaster ansåg att det gick att använda tekniken, 
trots bristerna i kvalitén på de överförda bilderna. Med tiden utvecklas 
kvalitén på de överförda bilderna och en av de skeptiska radiologerna 
konstaterade att man inte längre behövde tveka om att den överförda bilden 
var lika bra som originalbilden. Men för att teleradiologin skall bli etable
rad som en del i vardagssjukvården, innebär nästa fas att hastigheten på 
överföringen av bilderna måste ökas. Detta var ett kritiskt moment i Norr 
och en förutsättning för att samtliga bilder skulle kunna sändas och därmed 
ytterligare integrera teleradiologin i verksamheten. Den ökade överförings
hastigheten kommer också indirekt att ställa nya krav på hanteringen av 
svaren på röntgenbilderna. Traditionellt har radiologen dikterat ett svar, 
som sedan en sekreterare skrivit ut och därefter sänt per post till vårdcen
tralen. För att kunna dra nytta av den snabba bildkommunikationen, måste 
också svarskommunikationen snabbas upp. Detta löses så småningom 
genom att ett integrerat system för remiss och svarshantering utvecklas. 
Detta innebär att remissen sänds samtidigt med bilderna. Radiologen 
skriver sedan själv in svaret med hjälp av standardiserade fraser och när 
granskningen av bilderna är klar sänds svaret över till vårdcentralen. 

Ytterligare ett krav på teknikutveckling finns när radiologen vill granska 
flera bilder samtidigt. Traditionellt har detta gått till så att bilderna har varit 
upphängda på ett ljusskåp och radiologen har kunnat hoppa med blicken 
mellan bilderna för att bilda sig en helhetsuppfattning. För att detta skall 
vara möjligt när digitaliserade bilder granskas, läggs en funktion in i 
systemet som möjliggör en snabb bildväxling genom knapptryckningar, 
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samt att radiologen har tillgång till två granskningsskärmar. Den teknikut
veckling som har beskrivits för teleradiologifallet, kan ses ha möjliggjort 
en gradvis ökande integrering av elektronisk bildhantering, som en naturlig 
del av radiologernas vardagsverksamhet. 

Om vi övergår till ATM- och PAT-projektet, så kan delvis samma utveck
lingsprocess ses, med avseende på kvalitén på de överförda bilderna, som i 
teleradiologiprojekten. Men teknikutveckling används också som ett argu
ment för att telemedicintekniken skall kunna integreras i vardagssjukvår
den. Inom telepatologiprojektet blir teknikutvecklingsargumentet centralt 
för hela projektets utveckling. Främst berör detta utvecklingen av mikro
skopstyrningen, som bromsar upp projektet, eftersom projektledaren vill ha 
ett färdigutvecklat system innan han går vidare. När väl mikroskopstyr
ningen är färdig, kan en valideringsstudie genomföras av hur tillförlitliga 
diagnoserna är för fryssnitt, finnålspunktat (cytologiprover), samt hemato-
logiska preparat. När valideringen är färdig så finns det längre inga hinder 
att gå ut på en bredare front och marknadsföra telepatologin, samt ge 
avdelningarna vid det redan involverade sjukhuset slutligt klartecken att 
metoden är tillräckligt tillförlitlig. 

Inom ATM-projektet diskuteras däremot inte teknikutveckling i anslutning 
till den verksamhet som ligger inom den närmaste framtiden. I stället berör 
argumenten tillgänglighetsproblemet, att bilderna måste göras mera lättill
gängliga för specialisterna. Specialisten skall kunna plocka upp bilden på 
närmaste dator. En distriktsläkare anser att undersökningen av patienten 
måste underlättas, när en konsultation skall genomföras. Som situationen 
ser ut nu, måste man vara två om man skall ta bilder samtidigt som patien
ten undersöks. Läkaren anser att det skulle vara en stor fördel om man 
kunde sköta fotograferingen med det instrument som man höll i handen. 

Personliga nätverk som existerar före det att tekniken tas i bruk, har också 
visat sig ha betydelse för vem man konsulterar till en början. Detta fram
hålls t.ex. av läkarna vid en av vårdcentralerna. Man känner personligen 
personalen vid länsdelssjukhuset, medan personalen vid universitetssjuk
huset är mera anonym. I det fall där konsultationen sker från en vårdcentral 
till universitetssjukhusets ortopedavdelning finns det en redan etablerad 
kontakt mellan distriktsläkare och ortoped. Vid konsultationerna visar det 
sig att de kontakter som har upparbetats under projektets gång har bety
delse. Vid kontakten mot ÖNH uppger en distriktsläkare att han i första 
hand kontaktar de två ÖNH-specialister som är inblandade i projektet och i 
andra hand den jourhavande läkaren. Bland specialisterna vid länsdelssjuk-
husen framhålls samma argument, med det tillägget att man vet vem som 
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är expert på en viss kroppsdel, så man vet direkt vem man skall vända sig 
till. 

PROBLEM I DEN BISTRA (FÖRESTÄLLDA) 
"VERKLIGHETEN" 

De teman som inledningsvis har beskrivits, kan ses som med tiden skif
tande förklaringar till att aktörsnätverket skall kunna mobiliseras och 
därmed möjliggöra en infusionsprocess. Men tiden i sig är ett tema som 
kan förklara varför ett aktörsnätverk mobiliseras eller ej i de studerade 
fallen. När tiden som tema diskuteras, kan den tillskrivas två egenskaper, 
dels i form av en resurs och dels som ett uttryck för en process. 

När tiden ses som resurs har den två sidor som delvis kan förklara varför 
telemedicin används eller ej. På den positiva sidan finns en minskad åtgång 
av patientens och läkarens tid. Några läkare ser också tidsbesparingen för 
patienten som positivt ur sjukvårdens synvinkel. Genom att man kan 
färdigbehandla eller färdigutreda patienten vid vårdcentralen kan patient
flödet snabbas upp och man kan undvika flera besök. Vid de tillfällen då 
läkarna själva använder utrustningen för renodlad mötesverksamhet är 
tidsbesparingen också ett centralt argument. 

Den negativa sidan av tiden som resurs framgår tydligast i ATM-projektet. 
Denna böljar utkristalliseras parallellt med att läkarna får de första bevisen 
på kunskapstillskott och patientservice, samt när konsultationerna skall 
göras rutinmässigt. Problemet med en upplevd tidsbrist återfinns främst hos 
den individuella läkaren. Här finns en dimension av den lokala och omgi
vande kontexten, vilket kommer att behandlas senare. Som framgått 
tidigare uppges tidsbristen vara en central orsak till att man från en av 
vårdcentralerna inte utnyttjar tekniken mera. En läkare anser att tidsbristen 
är en orsak till att man remitterar patienten, eftersom det skulle ta för lång 
tid innan patienten kan komma tillbaka för en planerad konsultation. Pati
enten kan komma snabbare till specialisten vid ett traditionellt remissförfa
rande. Överhuvudtaget nämns tid som en bristvara av de inblandade, men 
bristen på tid upplevs på olika sätt. Förutom bristande tid för konsultatio
ner, säger eldsjälarna i projekten att det kan vara svårt att avsätta nödvän
dig tid för att driva telemedicinprojekten i ett önskvärt tempo. 

Tiden som uttryck för en process blir synlig när vi ser hur aktörerna grad
vis vänjer sig vid att kommunicera via telemedicin och inte minst, ser nya 
möjligheter med tekniken genom den lärprocess som möjliggörs. När tiden 
ses som uttryck för en process, kommer också mekanismer i den omgi
vande kontexten att avdramatisera användningen av telemedicin. T.ex. kan 
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en ökad datormognad och att det kommer nya generationer som är 
uppväxta med datorer, innebära att olika former av IT-stöd inte betraktas 
som främmande inslag i sjukvården. 

Specialitetens och uppgiftens karaktär kan identifieras som ett tema som 
vissa intervjuade specialister indirekt hänvisar till. Det kan beröra både den 
allmänna inställningen till telemedicin, varför vissa typer av aktiviteter kan 
vara mindre lämpliga och varför det t.ex. är svårt att organisera konferen
ser. Om vi börjar med att se på de specialiteter som ingår i projektet, så 
karakteriseras de av att den visuella informationen är en central ingrediens 
vid problemlösningen. Men det finns ytterligare dimensioner som tillkom
mer. Hudläkarna har ibland varit skeptiska därför att de inte kan ta och 
känna på patienten. För att hudläkaren skall känna sig riktigt säker och för 
att man skall kunna ställa diagnos, krävs en fysisk beröring av patienten. 
Nu skall det påpekas att hudläkarna ser möjligheten att ge behandlingsråd 
till distriktsläkaren, under förutsättning att den överförda bilden är av till
räcklig god kvalité. När lämpligheten för telemedicinkonsultationer inom 
hud diskuteras, är det intressant att notera de diskrepanser som finns. T.ex. 
har andra specialister sett hud som ett utmärkt område för konsultationer, i 
synnerhet när man kommer att kunna skicka hudbilder via e-post. En 
distriktsläkare anser att hud lämpar sig väl, eftersom specialisten mycket 
sällan måste göra direkta fysiska ingrepp på patienten. Det finns också 
exempel på specialiteter som läkarna inte tror är lämpliga för telemedicin, 
men som har visats sig vara lämpliga. Ett sådant exempel är psykiatri, som 
många läkare inte tror skulle vara lämpligt för telemedicin. Men inom 
psykiatrin finns det mycket positiva erfarenheter från telemedicinprojekten 
i Nordnorge (se Hartviksen & Rinde 1993). 

Argument för den fysiska kontakten med patienten kan också återfinnas för 
vissa typer av ortopediska undersökningar och pre-operativa bedömningar, 
t.ex. där instabiliteten i ett knä eller en axel skall undersökas. Men skillna
den mellan hud och ortopedi är att i vissa fall räcker informationen som 
finns i en röntgenbild, för att ortopeden skall kunna göra en säker bedöm
ning och ge den konsulterande läkaren adekvata råd. Detta är något som 
kan ses som gemensamt i de studerade fallen, att bilden som överförs kan 
tillsammans med information från den konsulterande läkaren ofta ge till
räcklig information för att specialisten skall kunna göra en bedömning. I 
förekommande fall kan informationen kompletteras med upplysningar från 
den närvarande patienten. 

Vikten av att ha patienten fysiskt närvarande vid en undersökning, är ett 
argument som framförs i större eller mindre omfattning av de intervjuade 
specialisterna. Men distriktsläkarna har större eller mindre förståelse för 
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detta argument, beroende på vad det är för uppgift som skall utföras. En av 
specialisterna konstaterade att den direkta känslan man får vid det fysiska 
mötet aldrig kan ersättas vid en videokonsultation, men att värdet av det 
direkta mötet kan vara överskattat i många fall. En tolkning av möjligheten 
att ersätta det fysiska mötet med en videokonsultation, är i vilken omfatt
ning tekniken kan överföra tillräckligt med information för att specialisten 
skall kunna utnyttja sin tysta kunskap. En patolog beskrev situationen där 
preparatet granskas på normalt sätt i ett mikroskop. Man kan snabbt titta på 
ett prov och samla tillräckligt med information för att kunna säga vissa 
saker, utan att för den skull kunna beskriva i efterhand vad man har sett. 
Men när preparatet skall granskas via det fjärrstyrda mikroskopet, blir man 
dels tvungen att lugna ner sig, dels fundera över vilka kriterier man har för 
att ställa en diagnos. Både patologen och cytologen konstaterar att man 
med tiden känner sig tryggare i den nya situationen. Ett annat exempel på 
egenskaper som skall finnas hos tekniken för att specialisten ska kunna 
utnyttja sin tysta kunskap kan hämtas från radiologin. Vid den första inter
vjun med radiologerna framgick det att granskningen på en monitor ställde 
nya krav på radiologerna. Det gick inte längre att hoppa med blicken 
mellan bilderna för att få en helhetsuppfattning. I stället fick man bläddra 
mellan bilderna på datorns bildskärm och det var svårt skapa sig den 
helhetsbild man får när man hoppar med blicken mellan bilderna på ett 
ljusskåp. I och med att systemet utvecklas och man får tillgång till två bild
skärmar, blir det möjligt att med enkla knapptryckningar snabbt bläddra 
mellan de olika bilderna och det blir nu lättare att snabbt skapa sig en 
tredimensionell bild. Notera att detta resonemang är tätt sammanlänkat 
med ett tidigare tema, teknikutveckling, vilket gör att det blir en större 
överensstämmelse mellan specialitetens karaktär och tekniken. 

Hittills har uppgiftens och specialitetens karaktär mest diskuterats i förhål
lande till den individuella läkarens handlingsmönster. Specialiteterna kan 
också karakteriseras efter hur verksamheten ser ut. Detta är i och för sig ett 
gränsfall mot nästa avsnitt som behandlar hur den lokala miljön ser ut, där 
telemedicinen skall användas. Men för att skilja ut specialiteten som sådan 
mot den lokala miljön, följer ett enkelt exempel. Hur verksamheten organi
seras vid t.ex. en kirurgavdelning kan skilja sig beroende på vilket sjukhus 
som studeras. Däremot kan kanske karakteristiska drag ses för olika speci
aliteter, oberoende av vilket sjukhus som studeras. Som framgått tidigare 
ser många av de intervjuade specialisterna sin specialitet som speciell och 
särskild från övriga. Huruvida detta är fallet skall inte utredas här, utan i 
stället skall vissa av specialisternas upplevelser lyftas fram. Om vi böljar 
med kirurgerna, så har dessa svårare än gynekologerna att få in en regel
bundenhet i patologkonferenserna. Ett av skälen som framförs är att verk
samheten har en relativt hög grad av akuta inslag. Många av de operationer 
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som genomförs är mer eller mindre akuta. Detta är ett argument för varför 
man har svårare än gynekologerna att få in en regelbundenhet i konferens
verksamheten. Att kirurgin skulle vara mera svårstyrd än övriga speciali
teter, håller vissa av de övriga specialisterna med om till en viss del, men 
några hävdar att det är mera en fråga om planering och personligt engage
mang. 

Om vi granskar patologi, cytologi och radiologi, så är den gemensamma 
nämnaren för dessa specialiteter att de kan ses som servicefunktioner till 
den kliniska verksamheten. Tolkningen av olika preparat och röntgenbil
der, skall fungera som ett rådgivande stöd för behandlingen av patienten i 
den kliniska verksamheten. En grundläggande skillnad mellan patologi och 
cytologi, jämfört med röntgen, är att i den sistnämnda finns det en dygnet 
runt jour, samt att det förekommer en viss grad av patientkontakt. Inom 
patologi och cytologi är verksamheten däremot förlagd från åtta till fem 
under arbetsveckan. De jourinslag som finns är förlagda till dagtid, då det 
skall finnas en beredskap att ge snabbsvar på olika prover. Vid intervjuerna 
framgår att man inom dessa tre specialiteter har större möjligheter att skapa 
ett utrymme för att besvara en inkommande konsultation, jämfört med de 
kliniska specialiteterna. 

En ytterligare dimension av specialitetens karaktär, som kanske kan 
förklara varför telemedicinen upplevs som mer eller mindre främmande, är 
vilken vana som finns av att använda teknik. Framför allt röntgen och i viss 
mån kirurgi kan ses som mycket teknikintensiva specialiteter, medan hud 
kan ses som raka motsatsen. De övriga specialiteterna kan sägas befinna 
sig mitt emellan dessa ytterligheter. 

NÄR BLIR DEN OUMBÄRLIGA AKTÖREN UMBÄRLIG? 

Personlig erfarenhet, som förklaring till att tekniken används, kan ses 
som både en initial drivkraft och en drivkraft för den fortsatta använd
ningen av telemedicin. Den personliga erfarenheten går också igen i många 
av övriga teman, t.ex. upplevelser av kunskapsutbyte, "demonisering" av 
tekniken, etc. Det kan konstateras att det är de personliga erfarenheterna 
som håller ihop nätverket i ATM- och PAT-projektet under den tid som 
studien genomförs, medan det i teleradiologifallen delvis har skett en från-
koppling av beroendet av enskilda mänskliga aktörer. 

I ATM- och PAT-projektet har den personliga erfarenheten inledningsvis 
spelat en avgörande roll. Det skall understrykas att detta är i kombination 
med "bevis" som tekniken kan leverera i form av en tillfredsställande bild
kvalité och användarvänlighet. Detta är tydligt vid de teknikdemonstratio
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ner och studiebesök som äger rum, där läkarna får möjlighet att se bildkva
litén och användarvänligheten hos olika utrustningar. Valet av utrustning 
har sedan grundats på de personliga erfarenheterna från teknikdemonstra
tionerna och överensstämmelsen med de krav som ställs på den tänkta 
utrustningen. Inom teleradiologiprojekten redovisas samma erfarenheter 
från några av de inblandade personerna, att man har sett att tekniken 
faktiskt fungerade. Men långt ifrån alla potentiella användare får möjlighet 
att se och prova på tekniken innan den kommer in i den lokala miljön. 
Nästa steg blir vilka upplevelser andra läkare får när de själva skall prova 
att genomföra en konsultation eller en konferens. Här framgår det att gyne
kologerna, som har en något avvaktande inställning till en början, snabbt 
blir övertygade när de har genomfört några konferenser och själva får 
uppleva fördelarna. Det skall understrykas att den positiva upplevelsen inte 
enbart hänger på teknikens funktion, utan också på uppträdandet av parten 
på den andra sidan, vilket har betonats tidigare. 

Projektledaren för teleradiologiprojektet i Norr beskrev betydelsen av de 
personliga erfarenheterna. Han var själv till en böljan skeptisk till att han 
skulle kunna lära sig att hantera utrustningen, samt att bildkvalitén skulle 
vara acceptabel. Men när han fått se att det fungerade och att man till och 
med kunde klara en lungröntgen, blev han övertygad. Han beskriver 
samma händelseförlopp för kollegor som var skeptiska i böljan, men sen 
när de själva väl hade fått prova på, svängde deras inställning. Den tvek
samhet som fanns i böljan inom teleradiologiprojekten hängde till stor del 
samman med vilken kvalité som kunde åstadkommas på de överförda 
bilderna. Detta är en gemensam nämnare för alla de studerade projekten, 
att de i steg ett står och faller med kvalitén på de överförda bilderna, vilket 
samtliga inblandade läkare är mycket medvetna om. Men detta är å andra 
sidan en tämligen individuell upplevelse. Två radiologer utryckte sig på 
olika sätt om de första teleradiologiutrustningarna. Den ene sa att man hade 
en känsla av att det fanns mer i patienten än vad som gick att se i bilden. 
Den andre konstaterade däremot entusiastiskt att det faktiskt gick att se 
saker i bilderna. 

Om de personliga erfarenheterna inledningsvis baseras på den upplevda 
bildkvalitén och hur lätt det är att använda utrustningen, så kommer erfa
renheten fortsättningsvis att styras av andra saker. Nämligen upplevelsen 
av utbytet från en genomförd konsultation eller konferens, vilket redan är 
nämnt. Hos gynekologerna genererar erfarenheterna en positiv utvecklings
spiral, vilket också går att se i kontakten mellan ÖNH-kliniken och en av 
vårdcentralerna. Distriktsläkaren vid vårdcentralen tycker att han får en 
fantastisk service, vilket genererar en positiv spiral. I andra fall så går det 
att hitta negativa spiraler. Vi har redan varit inne på att man vid en av vård
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centralerna upplever tidspress, vilket påverkar användningsfrekvensen 
negativt. De erfarenheter man får när man försöker kontakta vissa specia
listavdelningar är att det är svårt att få tag på specialister och att det tar tid. 
Dessa upplevda svårigheter gör tillsammans med den upplevda tidspressen 
att man drar sig för att genomföra en konsultation. Däremot upplever man 
att kontakterna med länsdelssjukhuset fungerar smidigare, varför man 
hellre vänder sig dit vid behov. 

Den hudspecialist som under de första åren sköter hudkonsultationerna, har 
vissa negativa attityder till telemedicin, som baseras på erfarenheterna av 
konsultationen. Dels är avsaknaden av utrustning på den egna mottag
ningen en del, vilket innebär att specialisten får förflytta sig till en annan 
del av sjukhuset. Dels finns det vissa problem med att utrustningen ibland 
hakar upp sig, samt att instruktioner, eller TV-skärmen saknas vid något 
tillfälle. En ytterligare faktor som påverkar inställningen är en varierande 
skicklighet hos distriktsläkarna att ta hudbilder, samt att förbereda bilder. 
Dessa upplevelser, samt att specialisten är så illa tvungen att ställa upp vid 
en planerad konsultation, medför sannolikt att den negativa attityden finns 
kvar i bakgrunden. Specialisten medger emellertid att det har fungerat 
bättre med tiden, i synnerhet tillsammans med de distriktsläkare som kan ta 
bra bilder. 

Om vi ser på de personliga erfarenheter som är kopplade till den negativa 
spiralen, så behöver detta inte vara en process som är omöjlig att vända. 
Hudläkarna nämner tillgången till utrustning som ett argument, vilket inne
bär att styrkan i det argumentet kommer att provas när en utrustning place
ras på kliniken. På den vårdcentral där man upplever en pressad mottag
ningssituation, är inställningen till telemedicin inte negativ i grunden. Den 
negativa inställningen är snarare kopplad mot att vid vissa tillfällen göra en 
konsultation mot vissa specialistavdelningar, p.g.a. att man inte vet om det 
är genomförbart. En intervjuad läkare gör den reflexionen att det finns till
fällen då en akut eller planerad konsultation är tänkbar. Men det faller på 
att han inte vet om det går att få tag på en specialist vid en akut konsulta
tion. En annan läkare är också mycket medveten om att en konsultation 
skulle vara effektivare på en övergripande nivå, men för den egna arbets
situationen är det mest effektiva att skriva en remiss. 

Negativa erfarenheter behöver inte leda till negativa spiraler. Om vi går 
tillbaka till en av röntgensköterskorna som intervjuades och som var med 
från början i teleradiologiprojektet i Mittlandstinget, så uttryckte hon beho
vet av ett personligt engagemang. Hon var mycket väl medveten om att 
man hade en tidig version av utrustningen och att problem kunde uppstå 
med bildöverföringen. Men medvetenheten om att man var den ort som 
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skulle testa tekniken, innebar att det gick lättare att acceptera att allt inte 
skulle fungera friktionsfritt från böljan. Ytterligare ett faktum som stärkte 
det personliga engagemanget, var att den här typen av försöksverksamhet 
var mindre vanlig vid små vårdcentraler. Detta kan ha medfört att man 
kände sig extra prioriterad i det här fallet. 

Avsnittets rubrik är medvetet tvetydig, eftersom syftet är att belysa en 
viktig dimension i infusionsprocessen. Det som hittills har varit karakteris
tiskt för ATM- och PAT-projekten, är att aktiviteterna som genomförs, i 
större eller mindre omfattning är avhängiga av enskilda aktörers motivation 
att delta i en aktivitet. Motivationen har i sin tur påverkats av den enskilda 
aktörens personliga erfarenheter. Den intressanta frågeställningen är när 
beroendet till den enskilda aktören kommer att kopplas loss? Detta innebär 
att aktörernas handlingar i de lokala miljöerna blir mer eller mindre auto
matiska. I teleradiologifallen går det att hävda att vissa enskilda aktörers 
positiva erfarenheter av tekniken, har lett till beslut som har styrt övriga 
aktörers handlande i en viss riktning. Ett sånt exempel är beslutet att sända 
samtliga röntgenbilder i Norrlandstinget. Aktörernas handlingar har i och 
med beslutet nått en viss grad av automatik. Men det är först i och med att 
röntgenavdelningen digitaliseras som handlingsmönstrets beroende av den 
enskilda aktören frikopplas, för att i stället inkorporeras i den tekniska 
utrustningen. Detta gäller långt ifrån alla aktiviteter, utan främst rör det sig 
om hanteringen av röntgenbilden. I och med digitaliseringen finns det 
längre inget val för hur röntgenbilden skall hanteras, det enda alternativet 
är en hantering av bilden i elektronisk form. 

FÖRUTSÄTTNINGAR I DEN LOKALA 
MILJÖN 

Ovanstående rubrik syftar på att det alltid måste finnas minst två parter 
som samtidigt ställer upp för att en konsultation skall gå att genomföra. 
Detta krav har sitt ursprung i teknikens synkrona egenskaper, vilka också 
medför att förhållanden i den lokala miljön kan ställa till med problem för 
att en konsultation skall kunna genomföras. Vid genomgången av de olika 
ternana, kan några av dem hänföras till kontextuella omständigheter. De 
argument som är flitigast förekommande för att man inte använder tekni
ken mer, även om man inser fördelarna, är tidsbrist och tillgänglighet, vilka 
kan ses som två sidor av samma mynt. Bakgrunden till dessa argument kan 
dels hittas i den lokala miljön, men också i den mer allmänna sjukvårds
kontexten. 
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Om vi ser till ATM- och PAT-projekten innebär teknikanvändningen att 
betydelsen av tid och rum minskar. Det är möjligt att gemensamt mötas vid 
en och samma tidpunkt, oberoende av geografisk lokalisering. Huruvida 
detta är praktiskt genomförbart påverkas i hög grad av förhållanden i den 
lokala miljön. Men innan dessa granskas närmare, skall den "normala" 
verksamheten i de lokala miljöerna beskrivas, för att därmed kunna se vilka 
möjligheter som finns för att telemedicinen skall kunna användas som en 
del i verksamheten. 

På vårdcentralen startar ett mottagningsbesök med att läkaren tar reda på 
varför patienten har kommit och vad patienten vill. Patienten får berätta om 
anledningen till besöket. Under berättelsen försöker läkaren strukturera 
problemet och ställer upp alternativ till vad det kan vara för åkomma. Om 
patienten t.ex. är andfådd, kan det vara lungorna, hjärtat, lågt blodvärde 
eller något psykiskt. Vissa ledande frågor ställs för att avgränsa problemet 
och därefter får man ta ställning till vilka metoder som finns för att utreda 
vad besväret beror av. Olika redskap kan då användas såsom stetoskop, 
otoskop etc., samtidigt som man också kan känna, lyssna och titta på pati
enten. Man får försöka göra en subjektiv värdering av hur allvarlig 
andfåddheten är, t.ex. om patienten flåsar när man går till provtagningen. 
Andra s.k. objektiva metoder som kan användas för att ringa in problemet 
är olika typer labbprover såsom röntgen, EKG, ultraljud och blodprov. 
Dessa prover skall sedan hjälpa läkaren att verifiera eller utesluta en möjlig 
diagnos. Den information som samlas in skall sedan fungera som ett 
beslutsstöd för hur patienten skall behandlas, eller om patienten skall 
remitteras. 

Under denna process som patient och läkare går igenom vid vårdcentralen 
kommer det att dyka upp ett antal tillfällen där en telemedicinkonsultation 
kan vara aktuell. Men eftersom det inte finns några "givna" situationer där 
telemedicin skall användas, är det upp till den enskilde läkaren att fatta ett 
beslut om huruvida en telemedicinsk konsultation skall genomföras eller 
inte. Detta uttrycktes mycket tydlig av en distriktsläkare som konstaterade 
att man hela tiden måste försöka hålla möjligheten till en konsultation 
levande och hela tiden aktualisera fall där det kan finnas en möjlighet att 
prova en konsultation. 

På en specialistmottagning är det mera sållade patienter som kommer in 
och mera bestämt vad som skall göras. Specialisten har att ta ställning till 
ett troligt problem, om patienten kan opereras beroende på hälsoläget, hur 
skall eftervården ske, skall återbesök göras etc. Problemet som till en 
början kan ses om en telemedicinsk aktivitet skall initieras från specialist
avdelningen, är att det måste finnas en eldsjäl på avdelningen. Denna aktör 
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måste också känna till att det finns tekniska möjligheter att göra ett teleme-
dicinskt återbesök, samt göra personalen vid vårdcentralen medveten om 
att besöket skall ske där. 

Om vi övergår till organiseringen av de olika specialiteterna finns det vissa 
likheter och vissa skillnader. Likheten ligger i att verksamheterna kan 
indelas i akut eller planerad verksamhet, som varierar i omfattning. I både 
den akuta och planerade verksamheten ingår vidare mottagningsbesök, där 
patienten kommer efter en remiss från en vårdcentral, eller på ett planerat 
återbesök. Mottagningsbesöken kan också vara akuta och då kommer pati
enten via sjukhusets akutmottagning. Vidare finns det inom specialiteterna 
en varierande grad av opererande verksamhet, som är av mer eller mindre 
akut karaktär. På universitetssjukhuset tillkommer också forskningsverk
samhet, som aktörerna är inblandade i. 

Organiseringen av verksamheten vid specialistavdelningarna kommer i hög 
grad att påverka vilka möjligheter som finns att ta emot en konsultation, 
eller att planera och medverka i konferenser. Studeras de olika specialite
terna framgår det att det finns skillnader i organiseringen av verksamheten, 
som påverkar telemedicinanvändningen. På ÖNH-kliniken har man haft en 
s.k. poolchef som är en erfaren specialist som skall ta hand om frågor som 
kommer inifrån sjukhuset och från vårdcentralerna. Poolchefens uppgift är 
att sitta som en spindel i nätet och ta hand om och lotsa frågor vidare. 
Verksamhetschefen på ÖNH-kliniken ser detta som en styrka att det är en 
erfaren läkare som har denna uppgift, medan man på andra avdelningar 
tilldelar denna uppgift till de minst erfarna läkarna. Poolchefen har också 
fått i uppgift att ta hand om inkommande telemedicinkonsultationer. Också 
det faktum att telemedicinutrustningen står i poolchefens rum, gör det svårt 
att se att det skulle fungera dåligt, som verksamhetschefen utrycker sig. 
Denna befintliga rutin kan sägas ha fungerat som en katalysator för att 
fånga upp inkommande konsultationer, samt minskat beroendet av en 
specifik aktör på specialistavdelningen. 

Om det finns organisatoriska rutiner som underlättar telemedicinanvänd
ningen på ÖNH-kliniken, så kan man spetsa till det och säga att motsatsen 
delvis rått på ortopedkliniken. Den akuta verksamheten sker till största 
delen via ortopedakuten, som finns i anslutning till sjukhusets akutmottag
ning, vilken ligger en bit ifrån ortopedavdelningen. De läkare som tjänstgör 
på akuten är ofta de yngre som inte har hunnit skaffa sig så mycket rutin. 
Så vid en kontakt mot ortopedakuten kan två problem ses, vilka framförs 
av konsulterande läkare. Det första är när en ortoped från länsdelssjukhuset 
tar kontakt, så kanske den konsulterande ortopeden är mera erfaren än den 
konsulterade, vilket medför att det eventuella svaret inte tillför någon 
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information. Det andra problemet är om den konsulterade ortopeden kan 
svara på frågan, så är problemet att utrustningen finns på ortopedmottag-
ningen. Eftersom belastningen på akutmottagning kan vara högst varie
rande, är det inte säkert att ortopeden har möjlighet att förflytta sig. 
Problemet med utrustningens tillgänglighet kommer att lösas i och med den 
kommande utvidgningen av projektet, då det kommer att placeras en 
utrustning på universitetssjukhusets akutmottagning. 

Den andra möjligheten att få tag på en ortoped är att gå via ortopedmottag-
ningen. Om konsultationen kommer denna väg så finns två problem, varav 
det ena är löst. Som tidigare framgick så var ortopedernas användning av 
utrustningen mycket sporadisk, varför det fanns en viss ovilja att ta en 
konsultation. Detta problem löstes genom att man utbildade två gipstekni
ker som nu kan sköta utrustningen. Får den konsulterande läkaren tag på en 
ortoped, så behöver denne inte längre bekymra sig över det praktiska hand-
havandet av utrustningen. Nästa problem är, i likhet med konsultationer 
mot akuten, kopplat till den typ av frågeställning som kommer in. Om det 
är en fråga från en distriktsläkare, så skall alla ortopeder kunna ge ett till
räckligt bra preliminärt svar, även om man vill fråga en kollega som är 
mera specialiserad på området. Problemet är, återigen, om det är en fråga 
som kommer från en ortoped vid länsdelssjukhuset, som har en specifik 
frågeställning som rör en viss kroppsdel. Den konsulterande ortopeden vill 
då ha tag på en ortoped som är sub-specialiserad på det aktuella området, 
som kan vara knä, rygg, etc. Problemet är att den specialist som efterfrågas 
kan ha egen mottagning, eller stå på operation. Chefen för ortopedavdel-
ningen konstaterar att vid denna typ av specialiserade frågeställningar, går 
det inte att få 100% tillgänglighet. Däremot bör man i de flesta fall kunna 
ge ett tillfredsställande svar på en fråga från en distriktsläkare. Den tänkta 
organisationsförändringen som aldrig blev av (se kapitel 6), hade varit en 
möjlighet att öka tillgängligheten. Den resursläkare som skulle fungerat 
som bakjour gentemot de yngre ortopederna på akutavdelningen, skulle 
också haft möjligheten att ta inkommande telemedicinkonsultationer. Men 
här hade problemet varit om det kommit en fråga från en ortoped vid läns-
delssjukhusen, så är det inte säkert att resursläkaren hade haft sin spets
kompetens riktad mot det område som frågan gällde. 

Om problemen med tillgängligheten på ortopeder bl.a. är av organisatorisk 
karaktär, så styrs tillgängligheten på hudspecialister, enligt dem själva, 
primärt av utrustningens tillgänglighet. Som verksamheten är organiserad 
på hudkliniken bör det, enligt chefsläkaren, finnas goda förutsättningar att 
ta hand om inkommande konsultationer, när man får en egen utrustning på 
avdelningen. Nu finns det en dagjour som tar hand om akutfallen och 
inkommande telefonförfrågningar. Det är tänkt att telemedicinkonsultatio
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nerna skall hanteras av dagjouren, som enligt chefsläkaren borde fungera 
bra eftersom antalet akuta patienter på avdelningen är relativt lågt. 

De problem som har angivits med tidsbrist och påföljande problem med 
tillgängligheten, kan ses i ett vidare perspektiv. Om vi börjar med den 
vårdcentral där man upplever en pressad mottagningssituation och en låg 
personlig tillgänglighet för att använda telemedicinen, så har en av huvud
förklaringarna varit bemanningssituationen. Eftersom vårdcentralen är 
lokaliserad i glesbygd, så är inte problemet unikt för den lokala vårdcen
tralen, utan kan ses som en del av det allmänna problemet inom sjukvården 
att rekrytera personal till vårdcentraler i glesbygd. Ytterligare ett problem 
som kan sägas ha sina rötter i en vidare kontext, är de ekonomiska problem 
som landstingen brottas med. Dessa problem kan bl.a. hänföras till mins
kade skatteintäkter. T.ex. skulle den inställda organisationsförändringen på 
ortopedavdelningen kunna ledas tillbaka till de ekonomiska problemen 
inom landstinget, eftersom man inte fick de önskade extratjänsterna. Detta 
kan då i förlängningen sägas drabba de telemedicinska aktiviteterna. 

Ett annat faktum som en kirurg indirekt hänvisar till är den allmänna 
utvecklingen inom den medicinska vetenskapen. Han ser dels till att man 
kan göra så mycket mer idag och allt är mera sofistikerat, jämfört med för 
15 år sedan, dels blir medborgarna äldre och mera vårdkrävande, samtidigt 
som man gör mera med dem. Kirurgen säger att: 

"Förut skickade man hem dom, man vågade inte operera folk över 70, 
dom fick gå hem och dö. Nu gör vi stor kirurgi på 90-åringar" 

En alltmer vårdkrävande befolkning i kombination med krympande resur
ser, har gjort att man springer allt fortare, som en läkare uttryckte sig. 
Dessa omständigheter som ligger utanför sjukvårdens kontroll, kan anföras 
som argument till att det kan vara svårt att skapa utrymme för att utveckla 
telemedicinanvändningen. A andra sidan hävdade en läkare, att med tanke 
på den kris inom sjukvården som det dagligen talas om, är det förvånande 
att inte kollegorna ser telemedicinen som en möjlighet att lindra krisen 
något. 

MOT ETABLERADE RUTINER? 

I kapitel 2 diskuteras vilka möjligheter som finns att få in teknikanvänd
ningen som en del i de dagliga rutinerna, utan att infusionsprocessen 
avstannar. Ett antagande är att se på vilka användningsområden för tekni
ken, eller uppgifter, som kan rutiniseras. Om vi ser på fallbeskrivningarna 
reser sig frågan om det går att se något mönster som stödjer det antagande 
som gjordes i kapitel 2. Studeras fallbeskrivningarna så framgår det att 
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preciseringen av de situationer där tekniken används varierar mellan de 
olika fallen. 

I ATM-projektet kan vi se den tydligaste precisering som har skett över 
tiden med avseende på i vilka situationer som telemedicinen används. Från 
början diskuterades i allmänna termer de tre specialiteter som skulle ingå. 
Man beslöt också att försöka sortera fram lämpliga patientkategorier. Men 
denna aktivitet genomförs inte under den första tiden. Snarare sker en 
lärprocess över tiden, där man lär sig vilka fall som är lämpliga och mindre 
lämpliga för telemedicinkonsultationer. Denna process resulterar i arbetet 
med att ta fram diagnosgrupper som är lämpliga för konsultationer, inom 
de olika specialiteterna. Denna lärprocess kan ses som en konsekvens av 
teknikens öppenhet, som innebär att den inte är direkt utvecklad för medi
cinska tillämpningar, utan dessa måste sökas i de lokala miljöer där tekni
ken skall användas. 

Inom PAT-projektet är det däremot svårare att sålla fram ett antal konkreta 
situationer där det telemedicinska nätverket skall mobiliseras. Men det går 
att hitta några situationer. Framförallt är det vid olika typer av punktioner, 
t.ex. vid en misstänkt bröstcancer, som en rutinmässig användning av 
tekniken kan vara möjligt. Men en precisering kan också ske i fall där t.ex. 
föreskrifter kommer från socialstyrelsen om att fryssnitt skall tas vid vissa 
typer av operationer. Men typfallet i PAT-projektet är oftast baserats på 
den enskilda läkarens upplevda behov av en kommunikation. I PAT-
projektet finns det ett lysande exempel där telemedicinanvändningen har 
kommit in i rutinerna, nämligen patologkonferenserna på gynekologavdel
ningen. Här är det konferensen som sådan som har blivit rutin och inte en 
enskild konkret situation som medför att en kontakt etableras. 

För både ATM- och PAT-projektet går det att finna en gemensam nämnare 
när det gäller att få in telemedicinanvändningen i den vardagliga verksam
heten, nämligen befintliga rutiner i den lokala miljön som har fungerat som 
katalysator för att kunna genomföra en aktivitet. Hittills kan vi se att dessa 
rutiner inte alltid har funnits på båda sidor. I ATM-projektet har rutinerna 
främst funnits på den avdelning där konsultationen skall tas emot och ruti
nerna har dessutom haft olika funktion. På ÖNH-kliniken har den s.k. 
poolchefsfunktionen direkt underlättat mottagandet av en konsultation. 
Men rutinen på ortopedavdelningen, assistans åt specialisten, har överförts 
från en situation och sedan applicerats på konsultationssituationen. I detta 
fall går det att dra en parallell till gynekologavdelningen där en befintlig 
rutin, avsatt tid för fortbildning, har kopplats samman med patologkonfe
rensen. Skillnaden mot ATM-projektet är att rutinen har underlättat för den 
som söker information att etablera en kontakt. På den mottagande sidan har 
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samma rutin redan existerat i och med de konferenser som hålls på univer
sitetssjukhuset. 

Inom ATM-projektet ämnar man använda indirekta rutiner för att styra ini-
tieringen av en konsultation, genom arbetet med att lägga in rekommenda
tioner om telemedicinkonsultationer i vårdprogrammen. Problemet blir hur 
rekommendationerna som ges, skall tas in i verksamheten. Situationen kan 
jämföras med gynekologerna, där det fanns en entusiastisk avdelningschef 
som konstaterade att man hade nött in konferenserna i läkarnas medve
tande. Problemet på vårdcentralerna blir om det finns någon signifikant 
aktör som kan driva samma innötningsprocess. Vad som troligen måste till 
är ett åtagande från specialistens sida att skicka tillbaka en remiss som 
gäller ett ärende som skall handläggas via telemedicin. Jämför vi med 
digitaliseringen av röntgenavdelningarna kan vi se att tekniken har varit en 
signifikant aktör som inte har lämnat något alternativt handlingsutrymme 
för hur övriga aktörer skall hantera en röntgenbild. 

SAMMANFATTNING 
Om den genomförda analysen skall sammanfattas kort och vi skall försöka 
hitta förklaringar till varför aktörsnätverket mobiliseras, så är det två ord 
som går igen både på ytan och på djupet: personlig erfarenhet och tillgäng
lighet. Visserligen kan tillgängligheten sägas var en del av den personliga 
erfarenheten. Men vitsen med att separera de två är att de kan ses som 
representanter för den mänskliga aktören, respektive kontexten. Dessutom 
kan tillgänglighetsproblemen ses som en konsekvens av teknikens egen
skaper. 

Den personliga erfarenheten har redovisats som ett särskilt tema, men det 
går också igen inom övriga teman. Om personliga erfarenheter skärskådas 
närmare kan vi se att det under projektens förlopp är olika teman som 
driver processen. Från böljan har det varit den icke mänskliga aktörens 
agerande som har format de personliga erfarenheterna genom kvalitén på 
de överförda bilderna, samt utrustningens användarvänlighet. I nästa steg 
växlar fokus från tekniken till konsekvenserna av kommunikationen, vad 
man får ut av en kontakt, medan steg tre handlar om tillgängligheten, eller 
organiseringen av verksamheten i den lokala kontexten. Förutom de driv
krafter som får processen att gå vidare, är en central del att utforska tekni
kens tillämpningsområden. För att detta skall kunna realiseras krävs det att 
mänskliga aktörer som är intresserade av att utforska möjligheter och 
begränsningar med telemedicintekniken, ges tid och möjligheter för dessa 
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aktiviteter. Ytterligare en central dimension i infusionsbegreppet är att 
teknikanvändningen skall integreras i organisationens verksamhet, vilket 
kan ses som att mobiliseringen av aktörsnätverket sker med en viss auto
matik. I de studerade fallen har detta delvis kunnat ske genom att tekniken 
har haft sådana egenskaper att ett agerande efter gamla rutiner har omöjlig
gjorts. En annan väg till denna integration har varit att befintliga rutiner i 
de lokala miljöerna har fungerat som katalysatorer för att mobiliseringen av 
aktörsnätverket skall bli mindre beroende av enskilda aktörer. Detta har 
inte inneburit att man har arbetat på samma sätt som förut, utan snarare har 
den befintliga rutinen fungerat som en katalysator för att utföra uppgifter 
på ett nytt sätt. Om vi slutligen betraktar de teman där aktörernas olika 
argument finns för att mobilisera aktörsnätverket, så har de haft olika bety
delse under processen gång (se figur 8.1). 

Personliga erfarenheter 

Teknikutveckling 

Kunskapstillskott 
Patientservice 

Demonisering 
av tekniken 

Personliga 
nätverk Tid 

"• Tid 
Utrustningen 
placeras ut 

Specialitetens 
karaktär 

Förutsättningar i den lokala miljön 

Figur 8.1. Teman för och emot aktörsnätverkets mobilisering över tiden. 

Som konstaterats är de personliga erfarenheterna intimt sammankopplade 
med övriga teman, vilket framgår av den växelverkan som sker mellan 
aktörernas personliga erfarenheter och olika teman under processens gång. 
Vidare har också förutsättningarna i den lokala miljön spelat en central roll 
för möjligheten att mobilisera aktörsnätverket, efter det att den tekniska 
utrustningen placerats ut i de lokala miljöerna. 
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9 
MOBILISERING, 

STABILISERING OCH 
EXPANDERING AV 

AKTÖRSNÄTVERKET 

infusionsprocessens essens 

I analysen i kapitel 8 identifierades mekanismer som kan ge förklaringar till 
varför ett aktörsnätverk mobiliseras och därmed möjliggör en användning 
av telemedicintekniken, vilket också lägger grunden för infusionsproces
sen. Mekanismerna har identifierats som åtta olika teman i kapitel 8 och de 
ger delvis förklaringar till varför idéerna om olika användningsområden för 
telemedicin realiseras eller inte i de lokala miljöerna. Förutom de teman 
som har identifierats spelar förhållanden i de lokala miljöerna en central 
roll för infusionsprocessens utveckling. Mot denna bakgrund är syftet med 
detta kapitel att teoretiskt vidareutveckla beskrivningen av infusionsproces
sen ur ett ANT-perspektiv. Detta sker genom en sammankoppling av de 
förklaringar som ges i kapitel 8 till varför aktiviteter sker och den teoretiska 
referensramen i kapitel 2. 

Genom att anlägga ett ANT-perspektiv på infusionsprocessen kan den 
beskrivas som mobilisering, stabilisering och expandering av ett aktörsnät
verk, där teknikens allmänna egenskap/er översätts till konkreta använd
ningsområden i de lokala miljöer där tekniken är tillgänglig. Mobilisering 
av aktörsnätverket utgör också en förutsättning för en fortsatt översätt
ningsprocess, där ytterligare användningsområden för tekniken kan 
utvecklas. Men för att infusionsprocessen skall fortskrida måste det samti
digt ske en stabilisering av aktörsnätverket, vilket innebär att nätverket 
rutinmässigt mobiliseras för användningsområden som betraktas som 
ändamålsenliga för telemedicin. Expanderingen av aktörsnätverket innebär 
att de användningsområden som har identifierats som ändamålsenliga 
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också sprids till andra lokala miljöer, innanför och utanför organisationen, 
mellan vilka det sker ett informationsutbyte. 

För att bygga upp en modell av infusionsprocessen kommer vi först att 
följa tekniken mot, genom och bortom en av de första obligatoriska passa
gerna (OPP), som är när de tekniska artefakterna placeras i de lokala miljö
erna. Genom att följa tekniken mot en av de första OPP, kan vi se varför de 
tekniska artefakterna kommer på plats, vilket är en förutsättning för infu
sionsprocessen. Vi kommer också att se att nätverkets rollbesättning 
kommer att förändras i och med att en OPP passeras, vilket också får 
implikationer för den fortsatta beskrivningen av infusionsprocessen. 
Bortom den första OPP blir det tydligt att mobiliseringen av aktörsnätver
ket till en böljan drivs av den individuella aktörens motivation att ställa 
upp. Efter en tid kommer vi att kunna se att stabiliseringen av aktörsnätver
ket också delvis stöds av mer eller mindre institutionella mekanismer som 
får genomslag i de lokala miljöerna. Men aktörsnätverkets mobilisering, 
stabilisering och expandering påverkas också av de handlingsprogram som 
är inskrivna i de tekniska artefakterna och de existerande handlingsprogram 
som finns i de lokala miljöerna. Här blir också betydelsen av s.k. katalyse-
rande handlingsprogram i de lokala miljöerna tydlig för infusionsproces
sens förlopp. Genom att följa tekniken framgår det att inskriptionsbegrep
pet behöver revideras, vilket sker i slutet av kapitlet. Denna revision, samt 
det faktum att översättningsprocessen genomgår ett antal obligatoriska 
passager, ligger till grund för den modifiering som görs av modellen av 
infusionsprocessen i kapitel 10. Detta kapitel avslutas med en utvecklad 
modell av infusionsprocessen som bygger på den diskussion som förs i 
kapitlet, om hur och varför ett aktörsnätverk, där telemedicinen ingår 
mobiliseras, stabiliseras och expanderas. 

MOT FÖRSTA OBLIGATORISKA 
PASSAGEN... 

En grundförutsättning för infusionsprocessens fortskridande är att den 
tekniska utrustningen placeras i de lokala miljöerna. För att komma dithän 
har vi genom att följa tekniken kunnat se hur aktörsnätverket har mobilise
rats redan innan utrustningen har kommit på plats. Under processen före 
och efter det att utrustningen kommer på plats kan vi också se hur aktörs
nätverket skiftar form och innehåll beroende på vilka frågor eller kontro
verser som är i fokus. Genom att följa tekniken syns ett markant skifte i 
aktörsnätverkets form och innehåll, samt i den fortsatta översättningspro
cessen, i samband med adoptionsbeslutet och när den tekniska utrustningen 
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placeras ut i de lokala miljöer där den skall användas. Adoptionsbeslutet 
och utplaceringen av de tekniska artefakterna kan ses som en materialise-
ring av den obligatoriska passagen, när infusionsprocessen beskrivs ur ett 
ANT-perspektiv. I beskrivningen av översättningsprocessen i kapitel två, är 
OPP ett centralt begrepp i det första stadiet av processen. Passagen beskrivs 
som en enkel frågeställning, där de ingående aktörerna skall se att deras 
allians runt en fråga och det förväntade svaret på den, är fördelaktigt för var 
och en av de inblandade aktörerna, oavsett deras intressen och mål. Fråge
ställningen formuleras av en eller några grupper av aktörer som upplever 
ett problem av något slag, vilket också innebär att dessa måste översätta 
sina egna intressen till övriga aktörers intressen. Om de aktörer som initie
rar skapandet av aktörsnätverket är tillräckligt skickliga, kan de försöka 
göra sig, eller sitt projekt, till en OPP för övriga aktörer, genom att över
tyga dessa om att det inte har någon framtid utanför aktörsnätverket. Vi 
skall emellertid vara medvetna om att översättningsprocessen kan ses som 
en rad obligatoriska passager (Callon 1986a:26f), där allianser skapas för 
att processen skall ta en viss inriktning. Som kommer att framgå i kapitlet 
blir vissa frågor och kontroverser obligatoriska passager, medan andra inte 
blir det. 

För att komma dithän att tekniken blir tillgänglig för användning inom 
organisationen, krävs det att någon överhuvudtaget tar notis om tekniken 
och börjar skapa en mening med den. När vi kommer in i processen är det 
tydligt att det finns några aktörer som under en tid har varit intresserade av 
telemedicintekniken och de har också besökt några telemedicinkonferenser. 
Andra aktörer har hört talas om tekniken, men sedan inte reflekterat så 
mycket mer över den. Teleradiologifallen skiljer sig något i detta avseende, 
eftersom det också har funnits med leverantörer av medicinskteknisk 
utrustning som en drivkraft för att teleradiologin har uppmärksammats. 

För att aktörerna skall bölja skapa en mening med telemedicintekniken, 
måste de se tekniken som ett svar på ett redan existerande problem (se 
Henfridsson 1999:52), vilket i detta fall främst rör avstånden mellan vård
inrättningarna. Avstånden i sig är emellertid inte huvudproblemet, men de 
blir det i de fall där t.ex. en läkare är osäker på en diagnos, eller funderar på 
om en patient skall remitteras eller inte, eftersom patienten kanske måste 
göra en resa i onödan som orsakar höga kostnader. Med andra ord har de 
aktörer som har börjat skapa en mening med teknikanvändningen sett 
möjligheter att höja kvalitén och säkerheten i de lokala miljöerna, genom 
att skapa en distansöverbryggande teknikbild av telemedicinen.36 

36 När teknikbilden diskuteras är det intressant att konstatera att andra landsting som 
inte kan karakteriseras i form av glesbygd också genomför större teleradiologiprojekt. 
Detta visar på att distans är ett högst relativt begrepp. 
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De aktörer som har tagit notis om tekniken och börjat reflektera över dess 
eventuella användning i verksamheten, har också gjort de första översätt
ningarna av idén om att sända bilder på distans. Detta diskuterades också i 
kapitel två som en grundförutsättning för infusionsprocessen. Om översätt
ningarna studeras närmare går det att urskilja två dimensioner i dem. Den 
första dimensionen, tänkbara användningsområden, kan kopplas mot: 
• medicinska specialiteter där den visuella informationen spelar en central 

roll för att en specialist skall kunna göra en adekvat bedömning. 
• situationer där aktörerna ser möjligheter att skapa nya mötesplatser för 

informationsutbyte. 
• situationer där en aktör anser sig ha behov av ytterligare information för 

att kunna lösa en uppgift. I ATM-projektet kan de planerade respektive 
akuta konsultationerna ses som en av de första diversifierade översätt
ningarna. 

Den andra dimensionen av översättningarna är kopplad mot förväntade 
konsekvenser av teknikanvändningen, vilka i huvudsak är följande: 
• bättre patientservice. 
• kompetensutveckling hos distriktsläkarna. 
• eventuella ekonomiska besparingar som kan uppstå till följd av bl.a. för

ändrade remissflöden. 

De två första översättningarna, patientservice och kompetensutveckling, är 
till en böljan centrala drivkrafter i den fortsatta översättningsprocessen. 
Däremot förekommer översättningar av konsekvenser för aktiviteter och 
processer i den ordinarie verksamheten, endast i en begränsad omfattning. 
Att detta förhållande råder är knappast förvånande, eftersom tekniken är 
öppen och man fortfarande befinner sig i böljan av en lärprocess. 

Översättningen av telemedicinen som en möjlighet till kunskapstillskott 
och förbättrad patientservice är intimt sammankopplad med temat person
liga erfarenheter. Dessa erfarenheter har inte skapats i ett isolerat samman
hang av aktörerna. I stället har aktörerna tagit del av de översättningar som 
existerar som strömningar inom det organisatoriska fältet, vilka kan ses 
som kollektiva teknikbilder hos förespråkarna för telemedicin och som 
framträder när telemedicintekniken diskuteras. Det rör sig om erfarenheter 
från andra telemedicinprojekt och förväntningar om framtida positiva 
effekter som förmedlas via skriftliga rapporter, konferenser och i samtal 
mellan läkare. Dessa översättningar har sedan i viss mån testats vid olika 
teknikdemonstrationer, där tekniken har spelat sin tilldelade roll, som 
främst är att förmedla bilder av tillräckligt god kvalité. På detta sätt har 
tekniken "talat" och skapat en starkare allians med de aktörer som ser möj
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ligheter med telemedicinen, vilket innebär att de mänskliga aktörerna blir 
mera övertygade om sin roll som talesmän för tekniken. 

Översättningarna berör främst förväntningar som aktörerna bygger upp i 
detta inledande skede. Dessa förväntningar förmedlas sedan till andra aktö
rer som måste övertygas om teknikens fördelar, om de skall kunna mobili
seras i det nätverk av relationer som krävs för att förväntningarna skall 
kunna realiseras i konkreta aktiviteter. 

...VIA EN LIERING MED TRENDER 

I ATM- och PAT-projektet räcker det inte med att peka på "objektiva" 
fördelar med tekniken. Det finns också en konkurrerande översättning, 
"toys for boys". De aktörer som gör denna översättning ser mera tekniken 
som en leksak för vuxna och anser att det finns angelägnare områden inom 
sjukvården att lägga pengarna på37. Men varför "vinner" den "rationella" 
översättningen det första slaget, när det gäller att skaffa pengar till projek
tet? Vilka mekanismer finns det som stärker inskriptionen så att aktörerna 
följer det önskvärda handlingsprogrammet, vilket innebär att de beslutar att 
skjuta till medel för inköp av utrustningen, så att idén om telemedicin kan 
materialiseras. Första steget blir att önskan om en materialisering skrivs in i 
en anslagsansökan för projektet. Inskriptionen i sig är relativt svag, men 
dess styrka ökar betydligt i och med att den kopplas till ett stort och 
komplext aktörsnätverk i omgivningen och lieras med intressen i omgi
vande aktörsnätverk. 

Kopplingen som sker till det stora och komplexa aktörsnätverket, kan ses 
som en kombination av en tidstrend i det organisatoriska fältet och ett 
försök att gripa ett tillfälle i flykten. Om vi böljar med att se på det ökade 
intresset för telemedicin inom sjukvården under mitten av 1990-talet, så är 
det varken en slump, eller en strategisk planering. I stället rör det sig om en 
sammankoppling av två komplexa aktörsnätverk, där tilltron till ny teknik 
är stark. Inom sjukvården finns det en traditionell fascination för ny teknik, 
vilket uttrycks av några aktörer, som konstaterar att det alltid har varit 
lättare att få pengar till ny teknik och gärna sofistikerad sådan, jämfört med 
att få pengar till enklare teknik eller nyanställningar. Men varför uppstår ett 
intresse för IT vid den här tidpunkten, som kan kopplas samman med den 
traditionella teknikfascinationen? Om blicken riktas utanför sjukvårdssek
torn, så går det att identifiera en IT-trend i största allmänhet i samhället, där 
IT ses som det rätta och normriktiga (Beckman 1995). En tolkning är att 

37 Denna åsikt, att pengarna kan användas till något "nyttigare", fanns också i början hos 
några aktörer i teleradiologifallen. 
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olika aktörer inom sjukvården ser att man ligger långt efter andra sektorer 
när det gäller användning av olika IT-applikationer, varför telemedicinen 
kan ses som ett medel för att öka IT-användningen inom sjukvården. Dess
utom kan de telemedicinprojekt som dyker upp, ses som satsningar på IT-
projekt med en förhållandevis låg risk, jämfört med tidigare satsningar på 
datoriserade patientjournaler, vilka inte alltid har varit så lyckade (se t.ex. 
Lundberg 2000). 

Men det räcker inte med att idén om telemedicin lieras med det komplexa 
nätverk som den allmänna IT-trenden och teknikfascinationen inom sjuk
vården utgör, för att de aktörer som finns i de lokala miljöerna och som tror 
på idén, skall få andra aktörer att skjuta till finansiella medel. Inskriptionen 
lieras också med två omgivande aktörsnätverk, ett politiskt och ett admi
nistrativt, i och med att telemedicinen översätts till intressen som är 
centrala för aktörerna i dessa nätverk. Att en liering möjliggörs med de 
politiska beslutsfattarnas intressen, blir tydligt om hälso- och sjukvårdsla
gens första paragraf beaktas. I denna uttrycks att hälso- och sjukvårdens 
övergripande mål är att förse medborgarna med en god hälso- och sjukvård 
på lika villkor. I och med att telemedicinen har översatts till ett medium 
som kan överbrygga distanser och därmed ge en jämlikare vård och en 
förbättrad patientservice, blir det legitimt att stödja telemedicinprojekten. 
Översättningen av tekniken som ett medel för potentiella ekonomiska 
besparingar, som inte drabbar patienterna, kan ytterligare stärka legitimite
ten för projektet. Genom att översättningarna lieras med intressen som är 
centrala för andra aktörer som måste mobiliseras och hjälper dem på vägen 
mot deras mål, kommer inskriptionen att stärkas. För sjukhuschefer och 
cheferna för de berörda avdelningarna har de nämnda översättningarna 
också en attraktionskraft. Men vad som kanske är viktigare för dessa aktö
rer, är att projektet inte påverkar deras egen budget. Genom att projektet 
finansieras centralt, undviks att de nämnda aktörerna börjar skapa sina egna 
anti-program för att undgå att använda tekniken. 

I ett ännu vidare sammanhang kan vi se institutionella förklaringar till stär
kandet av inskriptionen, även om dessa inte har studerats på ett djupare 
plan. En sådan förklaring kan vara allmänna trender i synen på offentliga 
verksamheter, som t.ex. ett ökat fokus på kostnader och försök att "mark-
nadisera" verksamheter (se t.ex. Erlingsdottir 1999). Ett tänkbart använd
ningsområde för telemedicinen som anges av chefsöverläkare och sjukhus
chefer, är just att sälja specialistkunskap från universitetssjukhuset. Men 
vissa av dessa trender kan försvaga inskriptionerna både innan och efter det 
att översättningarna har materialiserats. Ett sådant exempel kan vara den 
fördelning som har skett av det ekonomiska ansvaret till enheter och avdel
ningar inom offentliga organisationer. Detta problem kommer att diskuteras 
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utförligare i s tycket om inskriptioner i tekniken och handlingsprogram i de 
lokala miljöerna. 

I de översättningar som hittills har gjorts har inte alla aktörer kommit till 
tals. T.ex. finns patientintresset enbart representerat genom översättningen 
förbättrad patientservice, där aktörerna har gjort sig till talesmän för pati
enterna. Det samma gäller för tekniken, där de aktörer som har sett tekni
ken i aktion, har gjort sig till talesmän för denna, för att på så sätt övertyga 
andra aktörer. Samma fenomen råder delvis bland aktörsgruppen läkare, 
där ett fåtal aktörer har gjort sig till talesmän för sina kollegor. Dessa aktö
rer har sett kompetensutveckling och förbättrad patientservice som motiv 
för att ta sin plats i nätverket. Frågan är om inskriptionerna är tillräckligt 
starka, eller om de kan stärkas på något sätt, för att övriga aktörer bland 
läkarna skall komma att inta sina platser i aktörsnätverket. Det har redan 
funnits exempel på aktörer som inte har låtit läkarna i projektgruppen vara 
talesmän för dem, som t.ex. en chefsöverläkare vid universitetssjukhuset 
som utryckte åsikten att utifrån kommande konsultationer skulle störa verk
samheten. 

GENOM FÖRSTA OBLIGATORISKA 
PASSAGEN 

De övergripande målsättningar som formuleras för ATM- och PAT-
projektet (se kapitel 4) kan ses som en OPP, eftersom de representerar de 
olika aktörernas intressen och skall motivera dem att inta sina platser i 
aktörsnätverket. Någon enkel frågeställning har inte formulerats, men 
målsättningarna kan ses som önskvärda svar på frågan: "Vilken nytta kan 
vi ha av telemedicin inom landstinget?" Anledningen till att utplaceringen 
av utrustningen kan ses som en materialisering av den obligatoriska passa
gen, är att målsättningarna avspeglar förväntningar om önskvärda konse
kvenser av teknikanvändningen, som endast kan infrias genom att den 
tekniska utrustningen placeras ut i de lokala miljöerna. Dessutom är till
gängligheten till utrustningen en grundförutsättning för en fortsatt infu
sionsprocess. 

Vi har redan varit inne på hur en grupp av aktörer, som har en idé, kan 
försöka göra sig och sitt projekt till en OPP, genom att övertyga andra 
oumbärliga aktörer att de inte har någon framtid utanför det nätverk som 
den först nämnda aktörsgruppen försöker skapa. En intressant fråga i 
sammanhanget är om någon aktörsgrupp lyckas övertyga andra aktörsgrup
per att de inte har någon framtid utan telemedicinen, vilket innebär att 
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telemedicinen görs till en OPP för övriga aktörer. Blir det förväntade svaret 
på de frågor som finns i projektets målsättningar "telemedicin", vilket 
innebär att telemedicinen blir den enda vägen mot en förbättrad patientser
vice, höjd kompetens och minskade kostnader? Svaret blir ett nja! Det finns 
andra vägar att uppnå målsättningarna. Däremot kan en tolkning ur ett 
institutionellt perspektiv vara att telemedicinprojekten har blivit en OPP för 
alla landsting som vill visa att de använder moderna IT-applikationer. Om 
vi däremot ser på teleradiologiprojekten och speciellt den följande digitali
seringen av röntgenavdelningarna, så blir den digitala röntgenutrustningen 
definitivt en OPP i samma ögonblick som en röntgenavdelning digitalise
ras. Detta innebär att den läkare som t.ex. vill se en skelettbild, alltid måste 
ta vägen via den nya röntgenutrustningen. 

Vare sig en aktörsgrupp lyckas göra projektet till en OPP eller ej, kommer 
det att finnas OPP inom projektet som spelar en lika stor roll som projektet 
i sig för att aktörerna skall kunna närma sig sina mål. Vad som blir en OPP 
i projektet beror troligen på vilken prioritet frågan eller kontroversen har 
för den aktörsgrupp som upplever problemet vid en speciell tidpunkt. 
Frågor som kan bli en OPP är t.ex. kvalitén på överförda bilder, utveckling 
av mikroskopstyrning, eller hur konsultationer skall ersättas. Om proble
met, eller kontroversen har den digniteten att risken är uppenbar att en 
oumbärlig aktör lämnar nätverket, kommer problemet, om det inte får en 
lösning, att bli en gemensam angelägenhet för övriga aktörer. Detta innebär 
att problemet måste lösas för att övriga aktörer skall kunna närma sig sina 
mål. Om de studerade projekten betraktas, så är det svårt att finna ett 
problem som haft den digniteten att samtliga aktörsgrupper, har sett 
lösningen på problemet som en förutsättning för att gå vidare. De fråge
ställningar som har räknats upp som tänkbara OPP, har i varierande 
omfattning blivit detta. Vidare kan frågeställningar som inte har upplevts 
som ett gemensamt problem i ett visst skede av översättningsprocessen, 
mycket väl kan komma att bli ett gemensamt problem i ett annat skede. 
Detta kan då t.ex. bero på att projektet rör sig mellan olika faser, eller att 
det sker en förskjutning av syftet med ett projekt. I de studerade fallen kan 
en sådan växling mellan faser inträffa när man vill gå från försöksverksam
het, till att teknikanvändningen skall spridas och bli en del av rutinerna 
inom organisationen, vilket innebär en stabilisering och expandering av 
aktörsnätverket. I detta läge kommer då nya frågeställningar att dyka upp, 
som kan bli OPP. Ett exempel är valideringsstudien i PAT-projektet och ett 
tänkbart exempel är frågan om hur konsultationer skall ersättas. Anled
ningen till att valideringsstudien blir en OPP är att projektledaren ser 
studien som nödvändig för att kunna expandera projektet. Materialiseringen 
av dessa passager sker genom de dokument där valideringsstudiens resultat 
presenteras, eller ett underskrivet avtal för hur konsultationer skall ersättas. 
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Inom teleradiologiprojekten är det svårare att urskilja vad som har blivit en 
OPP, eftersom projekten inte har följts på nära håll från starten. Från början 
kan bildkvalitén ses som en OPP för att tekniken överhuvudtaget skall 
komma in i de lokala miljöerna. Åsikterna har gått isär hos aktörerna, men 
det har funnits några tillräckligt starka aktörer som trott på och gjort sig till 
talesmän för tekniken i de lokala miljöerna. Att bildkvalitén har varit i 
fokus för att teleradiologin skulle bli accepterad i Mittlandstinget, beror 
troligen på att ett antal aktörer (radiologer), som är mer eller mindre signi
fikanta, har haft varierande åsikter om kvalitén på de överförda bilderna. I 
Norrlandstinget har däremot frågor som berört andra egenskaper hos de 
tekniska artefakterna blivit en OPP. Detta kan spåras till två orsaker. För 
det första de tidiga intentionerna i projektet, som gick ut på att sända samt
liga bilder, vilket medför att överföringshastigheten blir en OPP för att 
intentionen skall kunna realiseras. För det andra, i Norr finns bara en signi
fikant aktör som också har gjort sig till talesman för tekniken och som 
dessutom har intentionen att sända samtliga bilder, vilket innebär att inten
tionen blir lättare att realisera. 

Så här långt kan översättningsprocessens väg till och genom den första 
obligatoriska passagen beskrivas enligt figur 9.1, vilken också visar på 
eventuella problem som kan dyka upp efter den obligatoriska passagen. I 
figuren framgår att de tre hittillsvarande aktörsgrupperna, läkare, politiker 
och administratörer (sjukhuschefer), har enats om att telemedicinutrust
ningar skall placeras ut i olika lokala miljöer. 

Ett potentiellt problem som kan dyka upp efter passagen är hur de aktörer 
som har varit tysta kommer att agera. I figuren kan utläsas att samtliga tre 
aktörsgrupper har gjort sig till talesmän för andra aktörer, patienter, läkar-
kollegor och teknik genom att ta dessa i s läptåg efter sig genom den obli
gatoriska passagen. En intressant frågeställning blir om de tre aktörsgrup
perna har varit legitima talesmän för de tysta aktörerna, eller kommer dessa 
att agera annorlunda när de skall mobiliseras? Ytterligare en sak som sker i 
den obligatoriska passagen är en de-aktivering av politiker och administra
törer. De har hittills varit oumbärliga för att idén om telemedicin skall 
kunna passera den obligatoriska passagen, genom att stödja idén, samt 
bevilja en finansiering av utrustningen. Efter det att beslutet har tagits om 
att bevilja en finansiering, kommer dessa två aktörsgrupper att skifta 
karaktär, de kommer att växla från att ha varit ett innehåll i aktörsnätverket 
till att utgöra en del av kontexten för nätverket (se Callon & Law 1989). 
Frågan är hur de kommer att agera efter passerandet av den obligatoriska 
passagen, vilket intresse kommer de att ha och behöver de mobiliseras 
igen? 
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Figur 9.1. Genom första obligatoriska passagen. 

De de-aktiverade aktörerna kan komma att aktiveras igen när nätverket går 
från en utvecklingsfas till en annan, vilket innebär att en stabilisering och 
expandering sker. För att aktörsnätverket skall kunna gå vidare till nästa 
utvecklingsfas kommer de aktörer som är oumbärliga för den tänkta 
förändringen, att knytas till nätverket och där också deras roller kommer att 
definieras. Dessa roller kan innebära att bevilja finansiella medel för en 
expansion av projektet, sluta avtal med andra landsting för att på så sätt 
länka ihop noder mellan olika nätverk, eller att fungera som en oberoende 
aktör som legitimerar vissa aktörsgruppers intentioner. Icke mänskliga 
aktörer kan också knytas till aktörsnätverket om detta skall stabiliseras och 
expandera. Inkluderingen av hematologin i PAT-projektet är ett exempel på 
detta, genom att nya objektiv skaffas till mikroskopet, för att hematologiska 
preparat skall kunna granskas. Ett annat exempel är den automatiska bilds-
cannern i Norr, som underlättar överföringen av samtliga röntgenbilder. 

För att anknyta till kapitlets rubrik innebär passerandet av en OPP att 
besättningen i nätverket förändras något, medan nätverket förhåller sig 
något så när stabilt mellan vaije OPP. Denna diskussion kan också hjälpa 
oss att förklara om alla aktörer skall betraktas som oumbärliga, eller om vi 
enbart skall tala om aktörer. En åsikt som kan framföras är att alla aktörer 
som ingår i nätverket är oumbärliga för att det skall kunna mobiliseras. 
Men om vi antar detta perspektiv kommer vi att missa att vissa aktörer, 
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eller grupper av aktörer, spelar centrala roller under olika faser av översätt
ningsprocessen. Konklusionen blir att alla aktörer är lika betydelsefulla för 
att nätverket skall kunna mobiliseras, men för att driva översättningspro
cessen i olika riktningar, kommer vissa aktörer att vara oumbärliga i olika 
faser. 

I och med att den obligatoriska passagen passeras, genom att den materiali
seras, kommer också frågan om teknikens vara eller inte vara i organisatio
nen att läggas i en svart låda, vilket innebär att denna diskussion kan anses 
vara avslutad. Men för att infusionsprocessen skall kunna fortsätta får inte 
hela diskussionen om telemedicin läggas i den svarta lådan. Frågan 
kommer nu att vara om aktörerna kommer att se artefakterna som en natur
lig del i den lokala miljön, men trots det inte använda dem? Eller kommer 
aktörerna genom diversifierade översättningar att se artefakterna som ett 
medel som kan användas för att lösa uppgifter i den dagliga verksamheten 
och därmed hålla frågan öppen om telemedicinens fortsatta roll i organisa
tionen? Svaret på denna fråga beror till viss del på i vilken grad passerandet 
av en OPP innebär att irreversibla översättningarna har gjorts. 

ÖVERSÄTTNINGARNAS IRREVERSIBILITET 

Materialiseringen av den obligatoriska passagen, som innebär att de 
tekniska artefakterna placeras ut i de lokala miljöerna, medför att en irre
versibel översättning har gjorts. Enligt Callon (1991:150) beror irreversibi-
liteten i en översättning för det första på i vilken omfattning det är möjligt 
att gå tillbaka till en punkt där översättningen är en bland flera andra, samt 
för det andra i vilken omfattning den påverkar kommande översättningar. 

Valet av utrustning är ett resultat av den kedja av översättningar som aktö
rerna har gjort, från telemedicinen som företeelse, till en materialisering av 
utrustningens användarvänlighet. Innan den irreversibla översättningen sker 
har översättningarna utvecklats med tiden, främst beroende på att aktörerna 
konfronteras med olika typer av tekniska lösningar, där de gjorda översätt
ningarna testas och modifieras. Detta sker bl.a. genom att aktörerna kombi
nerar de tekniska artefakternas egenskaper, med konsekvenser som kan 
uppstå i de lokala miljöerna. Vid teknikdemonstrationerna har tekniken, 
mer eller mindre väl, uppfyllt de roller som aktörerna har definierat för den. 
Detta kan t.ex. avläsas i hur väl tekniken har svarat upp mot de kravspecifi
kationer som aktörerna har ställt upp beträffande bildkvalité och användar
vänlighet. Nu tydliggörs också de inskriptioner som teknikdesigners har 
gjort, vilka baseras på antaganden om kontexten där artefakten skall använ
das. Detta framgår när användarvänligheten skall utvärderas. När antagan
den som teknikdesignern har gjort inte stämmer överens med aktörernas 
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färdigheter, har den aktuella utrustningen valts bort. I stället väljs en utrust
ning där inskriptionen med designers antagande stämmer överens med 
aktörernas tekniska färdigheter. 

Fram till den tidpunkt då utrustningen väljs är de gjorda översättningarna 
till en böljan allmänt hållna och kan därför inte betecknas som irreversibla. 
I princip har man endast identifierat de specialiteter som skall ingå, vilket i 
sin tur är ännu en översättning av idén om att sända ljud och bild. Om vi 
stannar upp för ett tag och ser på de översättningar som görs fram tills det 
att den tekniska utrustningen placerats ut i de lokala miljöerna, så har de 
utvecklats från att vara relativt övergripande, till att handla om detaljfrågor. 
Frågor som vid första påseendet inte har så mycket att göra med förvänt
ningarna, men som vid närmare granskning utgör en grundläggande förut
sättning för att förväntningarna skall kunna realiseras. T.ex. är projektgrup
pens arbete ytterligare ett steg mot att precisera översättningarna. Detta 
innebär bl.a. att olika systemlösningar börjar diskuteras, vad det finns för 
krav på tekniken, vilka lokaler man har behov av, vilka typer av patienter är 
lämpliga och hur verksamheten skall organiseras? Det är viktigt att påpeka 
att preciseringen av översättningen inte innebär att framtida handlingsut
rymme minskas, utan att hantera fysiska detaljer för att de övergripande 
målen skall kunna realiseras. 

Att den kedja av översättningar som görs och som materialiseras i samband 
med valet av utrustning kommer att påverka framtida översättningar, är ett 
faktum som aktörerna delvis är medvetna om. Medvetenheten om denna 
irreversibilitet är stor när det gäller aspekter som påverkar möjligheten för 
aktörerna att på ett enkelt sätt hantera tekniken, vilket kommer till utryck i 
kraven på användarvänlighet. Däremot är kanske medvetenheten inte fullt 
lika stor hos alla aktörer när det gäller konsekvenserna för organiseringen 
av aktiviteter i samband med att utrustningen skall användas. T.ex. kan 
problemen med att få tag på specialister, delvis ses som en konsekvens av 
den irreversibla översättning som görs i och med valet av utrustning. Detta 
är en direkt följd av teknikens synkrona egenskaper, vilka möjliggör en 
samtidig interaktion mellan aktörerna, medan handlingsprogrammen i de 
lokala miljöerna inte alltid har dessa egenskaper38. Det faktum att en bild 
inte kan sändas vid ett tillfälle och sedan lagras i systemet, för att specia
listen skall kunna granska bilden vid ett senare tillfälle, kommer att ställa 
nya krav på specialisternas tillgänglighet. Om en jämförelse görs med tele-
radiologiprojektet, så har det här funnits möjligheter att lagra bilderna, 
vilket har medfört att det inte har funnits några större behov av föränd
ringar i organiseringen av verksamheten på röntgenavdelningarna. Snarare 

381 stycket inskriptioner i tekniken och handlingsprogram i de lokala miljöerna, 
kommer denna diskussion att fördjupas. 
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har problemet varit att radiologerna har fått vänja sig vid ett nytt sätt att 
granska bilderna. 

Översättningarna av telemedicinen till organiseringen av konkreta aktivi
teter uppvisar heller ingen irreversibility. Men däremot finns en stark 
influens frän redan befintliga handlingsprogram i organiseringen av verk
samheten. Detta kommer till uttryck i uppdelningen av konsultationer som 
akuta eller planerade, vilket inte torde vara någon tillfällighet eftersom 
övrig verksamhet också sker akut eller planerad. Aktörernas översättningar 
modifieras emellertid över tiden allteftersom man bekantar sig med tekni
ken och dess egenskaper, samt kopplar ihop dessa egenskaper med de 
problem som skall lösas. Ett exempel på detta är att man från böljan trodde 
att planerade konsultationer skulle dominera, men efter en tid talar man 
mest om akuta konsultationer. Detta kan tolkas som att aktörerna i projekt
gruppen böljat se möjligheten att lösa ett problem direkt, genom att tekni
ken möjliggör en direkt tillgång till en specialist. Däremot stannar översätt
ningen av telemedicinens konsekvenser för organiseringen av aktiviteterna 
här tillsvidare. Detta beror på att man inte vidare diskuterar hur de akuta 
konsultationerna skall hanteras, mer än att det blir den jourhavande läkaren 
som skall ta hand om dem. Ytterligare en anledning till att översättningen 
inte fortsätter är att man inte vet vilken volym konsultationerna kommer att 
få, vilket påverkar verksamhetens organisering. Översättningsprocessen för 
de olika typer av problem som skall lösas via telemedicin stannar också 
upp. Att detta sker tillfälligt beror på att det finns en osäkerhet om vilka 
typer av uppgifter som skall hanteras. Detta är ingen överraskning, efter
som tekniken inte är specialdesignad för de olika specialiteterna, vilket 
medför att en sökprocess efter användningsområden måste inledas när 
tekniken väl är på plats. 

Irreversibiliteten i översättningarna kan också kopplas till de krav på 
uppoffringar som aktörerna måste göra i samband med att översättningen 
skall realiseras. Dessa uppoffringar kan beskrivas i termer av finansiella 
medel, personliga insatser och personlig prestige. Detta tydliggörs när radi
ologin förs bort från diskussionerna i studiens huvudfall och kan kopplas 
till möjligheten att gå tillbaka till en punkt där översättningen var en bland 
flera. I och med den teknikutveckling som har skett på området är det enda 
rimliga alternativet att skaffa digital röntgenutrustning till röntgenavdel
ningarna. Tar man detta steg skulle det innebära att ett stort aktörsnätverk 
måste mobiliseras för att genomföra en digitalisering, jämfört med de 
nätverk som behöver mobiliseras för ATM- och PAT-projektet. De två 
sistnämnda projekten kan karakteriseras som lågriskprojekt i jämförelse 
med en digitalisering av röntgenverksamheten, eftersom de för det första 
kräver en betydligt mindre investering jämfört med att digitalisera en rönt
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genavdelning. För det andra bygger mobiliseringen av nätverken i ATM-
och PAT-projekten på fri villighet. I värsta/bästa fall blir det inga konse
kvenser för verksamheten, eftersom aktörerna har initiativet i sina händer 
p.g.a. att artefaktens inskriptioner är svaga. Detta innebär att aktörernas 
risktagande är begränsat på kort sikt om de förhåller sig passiva. Den rela
tivt låga risken innebär att aktörerna inte sätter speciellt mycket prestige på 
spel. För det första beroende på den relativt blygsamma investeringen och 
för det andra, beroende på att mobiliseringen av aktörsnätverket bygger på 
frivillighet, vilket innebär att ansvaret alltid går att lasta över på någon 
annan. Men det finns några aktörer som tar en något högre risk och för 
vilka också valet och utplaceringen av de tekniska artefakterna, innebär att 
en irreversibel översättning sker i termer av personliga insatser. Dessa aktö
rer är projektledarna och andra aktörer som har drivit idéerna om projekten. 
Samtliga dessa aktörer kan beskrivas som projektens frontfigurer, vilka nu 
också kommer att ha ansvaret för att utvecklingen av teknikens använd
ningsområden drivs framåt, eftersom dessa aktörer finns i den operativa 
verksamheten. Problemet är hur övriga aktörer som skall enrolleras 
kommer att agera. På kort sikt kommer ett passivt agerande av övriga aktö
rer endast att slå tillbaka på aktiviteterna i projekten. Men på längre sikt 
kommer risken med ett passivt agerande att bero på hur andra landsting och 
sjukhus agerar. Det troligaste scenariot blir att de passiva aktörerna snabbt 
anpassar sig till det som händer i det organisatoriska fältet, vilket ökningen 
av antalet telemedicinprojekt har varit ett uttryck för. Ytterligare ett uttryck 
för att ATM- och PAT-projekten kan ses som lågriskprojekt, är att de 
gjorda översättningarna ännu inte har medfört några irreversibla översätt
ningar i verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan vi se att irreversibiliteten i översättningarna kan 
vara av två slag. För det första av en materiell karaktär, där valet av 
tekniska artefakter kommer att påverka aktörernas framtida handlingsmöj
ligheter. För det andra kan irreversibiliteten vara av en mental karaktär, där 
personliga åtaganden och maktdimensioner spelar en väsentlig roll. T.ex. är 
diskussionen om prestigeaspekter på översättningsprocessen ett exempel på 
detta. Paralleller kan dras till kapitel två där det diskuteras hur nyckelaktö
rer försöker styra IT-användningen i en riktning som ökar deras makt och 
kontroll i organisationen (se Kling & Iacono 1984:1125). 
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BORTOM DEN OBLIGATORISKA 
PASSAGEN 

Passerandet av den obligatoriska passagen som medför att de tekniska arte-
fakterna placeras ut i de lokala miljöerna, innebär ur infusionssynpunkt att 
de avsedda användningsområdena för tekniken skall bölja realiseras. 
Samtidigt kommer troligen nya användningsområden att dyka upp och 
avsedda användningsområden att förkastas, eftersom aktörerna över tiden 
lär sig mer om teknikens möjligheter och begränsningar genom att använda 
den. Detta får till konsekvens att översättningsprocessen kommer att gå in i 
en ny fas. I denna fas skall bevis levereras som svarar upp mot förvänt
ningarna på positiva konsekvenser av teknikanvändningen, som har byggts 
upp av tidigare översättningar. De bevis som skall levereras är ett test på 
styrkan i aktörsnätverket, genom att de påståenden som formulerades i OPP 
nu skall omvandlas till fakta, vilket också innebär att aktörerna börjar 
acceptera sina roller i nätverket. Ett test som kommer att ske relativt 
snabbt, är om de aktörer som gjort sig till talesmän för andra aktörer som 
skall ingå i nätverket, har varit representativa för dessa tysta aktörer. I 
samma ögonblick som en tyst aktör skall mobiliseras i nätverket, kommer 
denna att få möjlighet att tala. T.ex. kommer hållfastheten i översättningen 
"förbättrad patientservice" att testas så fort de första konsultationerna med 
patientmedverkan äger rum. 

Översättningarna av telemedicin som ett medel för att förbättra patientser
vicen och ge kunskapstillskott har visat sig vara hållbara. Detta är kanske 
inte så förvånande med tanke på att dessa översättningar är centrala för hela 
idén med tekniken och de har testats i liknande miljöer i andra telemedicin
projekt. Men även om bevis har levererats för hållfastheten i dessa två 
centrala översättningar, kan några allmänna reflexioner göras. För det 
första har bevisleveransen haft en relativt allmän karaktär. Om infusions
processen skall fortsätta måste översättningsprocessen bölja utmynna i 
diversifierade översättningar av vad t.ex. patientservice och kunskapstill
skott innebär i ett vidare spektrum av konkreta handlingar. För det andra är 
frågan, om nu bevis har levererats så borde andra potentiella användare 
kunna mobiliseras i nätverket, så att det expanderar och stabiliseras. Ser vi 
till traditionell innovationsspridningsteori, så finns det relativa fördelar med 
tekniken. T.ex. möjliggör telemedicintekniken som kommunikationsme
dium att ett rikare innehåll av information kan överföras (se Daft & Lengel 
1996), vilket borde innebära att aktörerna lättare kan lösa sina uppgifter. 
Även om telemedicinen möjliggör att ett rikare innehåll av information kan 
överföras, påverkas också aktörernas upplevda nytta av vilken spridning 
som har skett av tekniken, vilket också diskuterades i kapitel 5. I extrem-
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fallet kan det vara en fråga om allt eller inget (Markus 1990:199), vilket 
innebär att alla potentiella användare skall ha tillgång till kommunika
tionsmediet för att någon nytta skall kunna upplevas. Att aktörerna inte 
mobiliseras i nätverket p.g.a. att det inte skett någon spridning till alla 
potentiella användare, är dock ett argument med tämligen låg relevans för 
tillfället. I stället måste andra orsaker sökas till varför, eller varför inte 
aktörerna mobiliseras i nätverket när nu de första bevisen har levererats på 
översättningarnas trovärdighet. 

MOBILISERING AV AKTÖRERNA 

Även om det går att peka på "objektiva" fördelar med en teknik, ger detta 
ingen garanti för att aktörerna mobiliseras i nätverket när tekniken skall 
användas. En möjlighet att se vilka förutsättningar som finns för använd
ningen av tekniken, är att undersöka om det finns krafter som stärker 
inskriptionerna, så att det önskvärda handlingsprogrammet följs, vilket 
innebär att tekniken överhuvudtaget börjar användas. Men finns det några 
stora och komplexa nätverk som kan kopplas till inskriptionen? Kan 
inskriptionen lieras med de omgivande nätverken? Som redan konstaterats 
så är de inskrivna handlingsprogrammen i artefakterna relativt svaga och 
flexibla, vilket är både en styrka och en svaghet. En svag och flexibel 
inskription ger möjligheter till diversifierade översättningar som resulterar i 
flera olika handlingsprogram, medan svagheten ligger i att dessa hand
lingsprogram inte automatiskt genomförs. 

När vi studerar de mekanismer som stärker inskriptionen, är en iakttagelse 
att det finns en skiljelinje före och efter materialiseringen av den obligato
riska passagen. Fram till den tidpunkt då den tekniska utrustningen place
rades ut i de lokala miljöerna, har mobiliseringen av de oumbärliga 
aktörerna stöttats av förväntningar som ligger i linje med normer och tolk
ningsscheman som finns i de aktörsnätverk som har mobiliserats. Men de 
starka och komplexa nätverk som har kunnat kopplas till inskriptionerna 
när artefakterna tar sig ut till de lokala miljöerna, ser nu ut att vara borta. I 
stället verkar det ha dykt upp starka och komplexa nätverk, från vilka vissa 
av de oumbärliga aktörerna har svårigheter att temporärt lösgöra sig. Detta 
är en konsekvens av att de inskriptioner som skall styra mot en mobiliser
ing av det telemedicinska aktörsnätverket hittills är för svaga. 

I och med avsaknaden av starka inskriptioner kan istället fyra faktorer, som 
mer eller mindre samverkar, urskiljas som drivkrafter för mobiliseringen av 
aktörerna i nätverket under den första tiden. Dessa faktorer är: 

• aktörens "entreprenöriella" egenskaper. 
• aktörens syn på sin roll och hur denna explicit uttrycks. 
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• aktörens kommunikationsnätverk. 
• aktörens åtaganden. 

Aktörernas "entreprenöriella" egenskaper uttrycks som viljan att prova 
något nytt eller att förändra rådande förhållanden. En av de signifikanta 
aktörerna i ATM-projektet har direkt givit uttryck för dessa egenskaper, 
han vill påverka, förändra och förbättra. De "entreprenöriella" aktörerna 
har också varit aktiva när det gäller att undersöka olika användningsområ
den och att testa gränserna för tekniken, vilket är en förutsättning för diver-
sifierade översättningar och en fortsatt infusionsprocess. Men för att det 
skall vara möjligt för dessa aktörer att testa gränserna, spelar tiden en 
central roll. För det första i form av resurs, vilket innebär att det måste 
finnas utrymme för ett experimenterande med tekniken. För det andra i 
form av en lärprocess, där aktörerna genom interaktionen med tekniken kan 
kombinera dess egenskaper med de uppgifter som skall lösas i verksamhe
ten. 

Aktörens syn på sin roll och hur denna explicit uttrycks, påverkar både 
attityder till och handlingar med telemedicinen. De aktörer som direkt har 
satt patienten i fokus, eller sett sig själva som en "servicefunktion" åt klini
ker på det egna eller på andra sjukhus, har sett telemedicinen som ett medel 
för att bättre uppfylla rollen. Vad som skiljer aktörer som ser sig själva som 
en "servicefunktion", från aktörerna med de "entreprenöriella" egenska
perna, är att de först nämnda har en mera avvaktande inställning i början. 
De förhåller sig öppna och det är bevisleveransen som är det centrala. Att 
tekniken och motparten spelar sin tilldelade roll är centralt för att de 
personliga erfarenheterna skall bli positiva. Detta i sin tur gör att aktören 
utvecklar en bild av tekniken som ett medel som kan användas för att bättre 
uppfylla sin roll mot andra aktörer. Vad som är centralt att understryka för 
båda typer av aktörer, de med "entreprenöriella" egenskaper och de som ser 
sin roll på ett visst sätt, är att deras position i den lokala miljön påverkar i 
vilken omfattning övriga aktörer kommer att mobiliseras. En signifikant 
aktör, t.ex. chefsöverläkaren, i den lokala miljön har betydlig större möjlig
het att få med sig övriga aktörer, jämfört med en mindre signifikant aktör, 
t.ex. en AT-läkare. En konsekvens av att den signifikanta aktören har ett 
positivt inflytande på att övriga aktörer i en lokal miljö mobiliseras, blir att 
nätverkets mobilisering inte längre enbart kommer att vara avhängigt av en 
enskild aktör i den lokala miljön. Genom enrolleringen av flera aktörer 
kommer också nätverket att stabiliseras och expanderas, vilket innebär att 
de aktörer som från böljan har varit oumbärliga för att nätverket överhu
vudtaget mobiliseras, nu kommer att bli mera umbärliga. 
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Att aktörernas kommunikationsnätverk som existerar innan telemedicin
tekniken kommer på plats, spelar en roll för varför en kontakt sker via 
telemedicin, är kanske inte så förvånande. T.ex. har Rice et al (1990) visat 
att adoptionen av e-mail är starkt influerad av vem man kommunicerar med 
före implementeringen av systemet. Det finns m.a.o. redan ett existerande 
nätverk där aktörerna utbyter information. Frågan blir hur telemedicinen 
kan bli en aktör i detta kommunikationsnätverk? I de fall där båda aktö
rerna ingått i projektgruppen så har det redan funnits ett ömsesidigt 
åtagande från aktörerna att använda tekniken. Vad som är intressantare är 
att se på de fall där aktörer som inte har ingått i projektgruppen har 
kommunicerat med varandra. Men den etablerade relationen räcker inte för 
att söka en kontakt via telemedicin. Det måste också finnas en vetskap om 
möjligheten att ta kontakt via telemedicin, som måste kombineras med ett 
behov av att söka information utanför den egna gruppen och där tekniken 
ses som lösningen på problemet. T.ex. har de aktörer som verkat ensamma 
inom sin specialitet i en lokal miljö, föga förvånande, uttryckt ett större 
behov av att kommunicera med kollegor. Men troligen räcker inte kombi
nationen av personliga kontakter, upplevda problem och tillgänglighet till 
telemedicin, för att den skall ses som en lösning på problemet. Den sista 
pusselbiten som skall till får sökas i aktörens "personlighet" och här spelar 
de föregående faktorerna en central roll. Om en distinktion skall göras 
mellan aktörer med "entreprenöriella" egenskaper och de som ser sin roll 
som en "servicefunktion", så spelar troligen de först nämnda en större roll 
när initiativ skall tas till en kontakt. 

Genom att medverka i projektet gör aktörerna ett åtagande som innebär att 
de kommer att mobiliseras i nätverket. Detta åtagande kan vara mer eller 
mindre starkt, vilket framgår av fallbeskrivningarna. Åtaganden som aktö
rerna gör, beskrivs i kapitel 2 som en utveckling av positiva attityder gent
emot tekniken, hur avvikande information om tekniken hanteras, samt hur 
individen knyts till handlingar som är relevanta för utnyttjandet av tekniken 
(Goodman & Griffith 1991:267f). Hur styrkan varierar i aktörernas åtagan
den och därmed benägenheten att mobiliseras i nätverket, faller tillbaka på 
aktörens personliga erfarenheter av interaktionen med tekniken. Denna 
interaktion med tekniken ligger också till grund för de teknikbilder aktö
rerna utvecklar och som påverkar styrkan i aktörens åtaganden. När tekni
ken till en böljan betraktas som en företeelse på en övergripande nivå, så 
har aktörernas inställning varit övervägande positiv. Däremot modereras 
aktörernas bilder av tekniken när denna skall användas i de lokala miljö
erna. Men aktörerna är olika känsliga för den avvikande informationen och 
hanterar den på olika sätt. Konkret berör det situationer när tekniken inte 
fungerar tillfredsställande, eller när en specialist inte är tillgänglig. Aktörer 
med ett starkt åtagande har en insikt om att man arbetar med en försöks
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verksamhet och de har en förmåga att sätta in telemedicinen i ett vidare 
sammanhang. Det sistnämnda innebär t.ex. en förståelse för att motparten 
inte alltid kan vara tillgänglig. Aktörer med ett svagare åtagande har en 
tendens att referera till situationen i den egna lokala miljön. Det främsta 
argumentet är att en användning av tekniken inte ses som en lösning på de 
egna problemen. Den bakomliggande orsaken till detta är främst en 
upplevd resursbrist i form av tid, där en användning av tekniken inte löser 
problemen med tidsbristen. Problemets lösning ligger snarare utanför aktö
rens kontroll, eftersom den upplevda tidsbristen bottnar i en underbeman
ning i vissa lokala miljöer. Om mer resurser i form av tid blir tillgängliga, 
kan det innebära att bilden av telemedicinen kan förändras från något som 
tar tid från verksamheten, till något som kan lösa problem i verksamheten. 
Men det finns situationer där tidsbesparingen är ett starkt incitament för att 
mobiliseras i nätverket. Det är mycket tydligt när ett möte genomförs via 
videokonferens och aktören slipper en tidsödande resa, vilket innebär att 
aktören direkt ser fördelen av att mobiliseras i nätverket. 

När aktörernas åtaganden diskuteras är det viktigt att koppla tillbaka till 
begreppet eldsjäl, som beskrevs i kapitel 2. Eldsjälen är en aktör med ett 
starkt åtagande och som har en förmåga att sätta in telemedicinen i ett 
vidare perspektiv, samt utforska olika användningsområden för tekniken 
(se Linde & Linderoth 2000). Eldsjälen har de entreprenöriella egenska
perna, men de behöver inte vara generella, utan det kan vara en speciell 
fråga som lyfter fram dessa egenskaper. Vidare är eldsjälen en oumbärlig 
aktör under olika faser av översättningsprocessen. Inledningsvis för att 
tekniken överhuvudtaget skall användas och fortsättningsvis för att olika 
användningsområden skall kunna utvecklas. En distinktion måste också 
göras mellan eldsjälen och den signifikanta aktören, som i och för sig kan 
vara samma person. Men skillnaden är att den signifikanta aktören redan 
finns i den lokala miljön innan aktörsnätverket skapas, medan eldsjälen 
träder fram under skapandet av nätverket. 

STABILISERING OCH EXPANDERING AV 
AKTÖRSNÄTVERKET... 

Diskussionen i föregående avsnitt har berört varför aktörerna mobiliseras i 
nätverket när tekniken väl har kommit på plats i de lokala miljöerna. Men 
som framgick i kapitel 2 kan denna allians utmanas när som helst och detta 
gäller i synnerhet i dessa fall där det inte finns några starka inskriptioner i 
de tekniska artefakterna. Frågan är då vilka drivkrafter som finns för att 
mobiliseringen av aktörerna skall stabiliseras. Detta innebär att nätverket 
mobiliseras med en viss regelbundenhet när vissa typer av uppgifter skall 
lösas, samt att beroendet av de oumbärliga aktörerna minskar. Med andra 
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ord, kommer de mänskliga aktörerna att se telemedicin som lösningen på 
ett visst problem, eller kommer den att upplevas som något som går utanför 
rutinerna? 

Ovanstående resonemang om stabilisering har en direkt koppling till aktö
rernas personliga erfarenheter, även om det är mekanismer i omgivningen 
som påverkar dessa erfarenheter. Aktörernas motivation för att regelbundet 
använda tekniken kan också styras av normer som ger en viss betydelse av 
en företeelse. Vissa av dessa normer kan vara så starka att de snarast kan 
ses som en institutionell företeelse i det organisatoriska fältet. Diskussionen 
i kapitel 8 om teknikutvecklingen som ett tema för att infusionsprocessen 
skall gå vidare, kan om den tolkas på djupet ses som ett uttryck för en 
institutionell företeelse. 

I PAT-projektet kan problemet med mikroskopstyrningen sägas vara det 
ytliga problemet. Det verkliga problemet är valideringen av systemet, 
vilken projektledaren ser som en förutsättning för att kunna expandera 
verksamheten, utan att stöta på några hinder i form av tvivel om metodens 
tillförlitlighet. Detta är tydligt bland kirurgerna som knappt är medvetna 
om problemen med mikroskopstyrningen, men de ser valideringsstudien 
som en OPP för att de skall använda möjligheten till snabbsvar i en större 
omfattning. Att projektledaren ser mikroskopstyrningen som det stora hind
ret för att gå vidare, kan tolkas som att valideringsstudien förhoppningsvis 
skall bekräfta förväntningarna och underlätta enrolleringen av andra aktö
rer, för att projektet skall kunna expanderas. Valideringsstudien har nu 
blivit en OPP för att kunna stabilisera och expandera nätverket. 

Men vad är orsaken till att valideringsstudien blir en OPP? Valideringsstu
dien kan ses som ett uttryck för en väletablerad institution inom sjukvår
den, nämligen den vetenskapliga studien. Den vetenskapliga studien ger 
legitimitet och betydelse åt en ny företeelse. Men det finns inte alltid en 
vetenskaplig studie som kan legitimera och skapa betydelse för ett hand
lingsprogram. I stället styrs handlingarna av vedertagen praxis, eftersom 
den medicinska vetenskapen inte alltid är glasklar så finns det olika vägar 
till målet. Men när ett resultat från den vetenskapliga studien dyker upp 
inom ett visst område, så kan handlingsprogrammet för lösningen av ett 
visst problem förändras mycket snabbt. Det vill säga att en metod som 
blivit validerad kommer att läggas ner i den svarta lådan och inte mera ifrå
gasättas. Åtminstone tills nästa studie kommer! 

Inskriptionen som är knuten till användningen av telepatologi, kan från 
början varken kopplas till etablerad praxis, eller den vetenskapliga studien. 
Därför blir valideringsstudien ett försök från projektledarens sida att knyta 
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inskriptionen till ett stort och komplext aktörsnätverk som skall öka styrkan 
i inskriptionen, för att därmed lägga metoden i den svarta lådan. Detta blir 
också tydligt när kirurgerna motiverar varför de inte använt tekniken mera, 
nämligen att man måste kunna lita på de svar man får och man vill veta att 
systemet klarar av det som har utlovats. En liknande argumentation före
kommer också i diskussionen om att utnyttja möjligheten att ge ett snabb
svar till en patient med en misstänkt bröstcancer: "Vi vet inte vad som är 
bäst för patienten". Detta kan då tolkas som att etablerad praxis styr hand
lingsprogrammen. Men bilden är inte helt entydig på denna punkt. Det 
finns "rykten" om en studie som visar på att ju snabbare patienten får 
svaret, desto bättre är det, oberoende av om svaret är positivt, eller negativt 
ur patientens perspektiv (se kapitel 8). Oavsett om den påstådda studien 
existerar eller ej, är det faktum att man inte vet vad som är bäst för patien
ten, intressant i sig. Det går bara att spekulera om varför det finns 
kunskapsluckor inom detta område. Dels är det tänkbart att området i sig 
inte upplevs som direkt kopplat till den medicinska specialiteten. Det skulle 
också vara möjligt att spekulera i om argumentet att patienten måste få tid 
att bearbeta ett möjligt besked om cancer, kanske gäller för läkarna själva? 
Att de skall få tid att mentalt förbereda sig för att ge ett besked till patienten 
att hon har cancer. 

Valideringsstudien blir också ett sätt för den icke mänskliga aktören (tekni
ken) att komma till tals, genom de resultat av studien som presenteras. 
Studien skall också, förhoppningsvis, bekräfta de positiva förväntningar 
som projektledaren och andra talesmän har på tekniken. Består aktören 
detta test skall också andra aktörer (kirurgerna) bli mindre tveksamma om 
sin plats i nätverket. 

Om behovet av teknikutveckling kan kopplas till etablerade institutioner 
inom sjukvården i PAT-projektet, så har behovet i teleradiologiprojektet 
varit kopplat till andra mekanismer. I samtliga fall som har studerats ställer 
den nya situationen nya krav på hur en uppgift kan lösas, vare sig det gäller 
att undersöka en patient på distans, eller studera ett patologiskt-, eller 
cytologiskt preparat på en bildskärm. I den gamla situationen kan det för
modas att aktören till en viss del löser problemen med hjälp av sin tysta 
kunskap. Frågan blir då om den nya tekniken kan överföra informationen 
på ett sådant sätt att aktören kan utnyttja denna kunskap. I teleradiologifal-
let har aktörerna klagat över att det var vissa svårigheter i början med att 
kunna skapa sig en helhetsbild av en röntgenundersökning. Detta sker 
genom att radiologen snabbt växlar mellan olika bilder för att kunna skapa 
sig en tredimensionell bild av t.ex. en fraktur. Detta är en förmåga som 
radiologerna tränar upp med tiden och som kan ses som en del av deras 
tysta kunskap. Således går det att hävda att den tekniska artefakten måste 
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ha egenskaper som möjliggör för aktören att utnyttja sin tysta kunskap, om 
det nya arbetssättet skall accepteras. 

•..GENOM UTVECKLING AV POSITIVA 
TEKNIKBILDER 

I inledningen av föregående avsnitt belystes aktörernas personliga erfaren
heter som en mekanism som påverkar stabiliseringen av aktörsnätverket. 
Dessa personliga erfarenheter ligger till grund för de teknikbilder som de 
mänskliga aktörerna utvecklar. De bevis som har levererats i enlighet med 
förväntningarna har förstärkt teknikbilden inom den grupp av aktörer som 
redan är övertygade, medan teknikbilderna har varierat hos andra aktörer. 
Bland de aktörer som från början inte gjort ett starkt åtagande mot teleme
dicinen, har teknikbilderna varierat från att se tekniken som en kvalitets
höj are och kompetensutvecklare i verksamheten, till att vara något som 
ställer till med oreda i verksamheten. Hos de aktörer som bibehåller sina 
positiva teknikbilder har de levererade bevisen varit tillräckliga för att man 
skall gå vidare och det har funnits en förmåga att hantera den avvikande 
informationen. De aktörer som utvecklat positiva bilder har också de över
tygats av bevisen, även om de haft vissa farhågor i början, t.ex. vilken 
kontakt man skulle få med patienten, eller hur distriktsläkarna skulle 
hantera viss utrustning. Vidare anser dessa aktörer att tekniken möjliggör 
ett rikare utbyte av information, genom att jämföra telemedicinkonsultatio
nen med ett vanligt telefonsamtal eller en remiss. Skeptikerna jämför 
däremot med om patienten är närvarande. 

I de fall där tekniken har setts som en skapare av oreda i verksamheten, 
eller då det har skett en "demonisering" av tekniken, har sällan den 
tekniska artefakten varit källan till problemet. I stället kan tre övergripande 
orsaker ses: 

• hur ofta "tvingas" aktören till att använda tekniken. 
• praktiska arrangemang i samband med teknikanvändningen. 
• problem som ligger utanför den tekniska artefakten. 

I de fall där aktören upplever en obekväm situation när tekniken skall 
användas, är orsaken till denna upplevelse främst hur ofta aktören "tvingas" 
till att använda tekniken. Från fallen är det mycket tydligt att en regelbun
den användning medför att aktören med tiden lär sig att hantera tekniken 
och börjar se den som ett naturligt inslag i verksamheten. 

De praktiska arrangemangen i samband med teknikanvändningen har en 
stor inverkan på den teknikbild som utvecklas. Framför allt har närheten till 
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utrustningen en stor betydelse både för aktörer som söker och skall ge 
information. Om aktören av någon anledning har en negativ inställning, är 
det enkelt att förklara en låg grad av användning med praktiska motiver
ingar. 

Det kan finnas problem som ligger utanför den tekniska artefakten och som 
är av teknisk eller mänsklig natur, men som gör att tekniken "demonise-
ras". De tekniska problemen kan ses som problem med att temporärt mobi
lisera aktörer vid rätt tidpunkt. En aktör som temporärt skall mobiliseras 
kan t.ex. vara vaktmästaren som skall byta lampor, eller en reparatör från 
teleoperatören. Denna aktör har till uppgift att mobilisera aktörer som är 
oumbärliga, men som har "glömts" bort. Detta kan vara tekniska artefakter 
som ingår i det system av artefakter som krävs för att en uppgift skall 
kunna utföras i aktörsnätverket.39 Exemplen tydliggör ett problem med 
actor network theory (ANT), nämligen hur aktörsnätverken skall avgränsas. 
T.ex. visar det sig att lamporna som skall ge en bra belysning ses som en 
oumbärlig aktör av hudspecialisten, vilket också får till följd att belys
ningen blir en obligatorisk passage för att hudspecialisterna skall bli mera 
övertygade om sin plats i nätverket. Routern, som det var problem med i 
Norrlandstinget, är nödvändig för att bilderna skall lotsas till rätt plats, 
samtidigt som telenätet skall ha de rätta egenskaperna för att bilderna skall 
komma fram, vilket tydliggjordes i Mittlandstinget. I alla dessa tre fall har 
det krävts att en aktör mobiliseras temporärt, för att de oumbärliga aktörer 
som har "glömts" bort, skall kunna uppfylla sin roll. Men problemen behö
ver inte vara av teknisk art för att teknikbilderna skall utvecklas negativt. 
Den aktör som finns på andra sidan är också med och påverkar utveck
lingen av teknikbilderna, genom sin kompetens att hantera övrig teknisk 
utrustning, eller sitt agerande i övrigt. En läkare som t.ex. inte kan ta bra 
bilder på ett hudutslag, eller en specialist som är oengagerad vid en konfe
rens, påverkar i lika hög grad de bilder som aktörerna utvecklar av tekniken 
och därmed deras motivation att åter mobiliseras i nätverket. 

INSKRIPTIONER I ARTEFAKTEN MÖTER 
HANDLINGSPROGRAMMEN I DE LOKALA 

MILJÖERNA 
Hittills har diskussionen om vad som händer bortom den obligatoriska 
passagen, när aktörsnätverket mobiliseras, stabiliseras och expanderas kret
sat kring aktörsnära och institutionella mekanismer. Men det finns meka

39 Se Latour 1987:121ff, för en diskussion om artefakternas roll i aktörsnätverket 
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nismer i de lokala miljöer där aktören skall mobiliseras, som kommer att 
påverka mobiliseringen, stabiliseringen och expanderingen av aktörsnät
verket, vilket i sin tur utgör en förutsättning för infusionsprocessen. I kapi
tel 2 konstaterades att det finns inskriptioner i artefakten som föreskriver 
vissa handlingsprogram medan andra utesluts. Men samtidigt skall vi 
komma ihåg att ANT inte förespråkar en teknisk determinism, eftersom 
aktörerna har egna handlingsprogram, som inte behöver överensstämma 
med de program som finns inskrivna i artefakten. I ATM- och PAT-
projekten är det svårt att utläsa några starka inskriptioner som föreskriver 
speciella handlingsprogram. Ett undantag kan dock ses, nämligen att 
teknikanvändningen kräver en samtidig närvaro av aktörerna. Frågan är hur 
detta handlingsprogram som är inskrivet i de tekniska artefakterna kommer 
att påverka mobiliseringen av aktörsnätverket. Hur ser handlingsprogram
men ut i de lokala miljöerna? Finns det något som stärker inskriptionen så 
att aktörerna följer det önskvärda handlingsprogrammet och använder 
telemedicinutrustningen? Detta är en förutsättning för att översättningspro
cessen skall resultera i diversifierade översättningar av telemedicinen till 
specifika användningsområden i de lokala miljöerna. 

Det faktum att den tekniska utrustningen placeras i de lokala miljöerna 
medför inte med någon automatik att vissa handlingsmönster kommer att 
etableras, eller förändras. Visserligen förändras ett handlingsmönster när 
väl ett beslut tas om att genomföra en konsultation eller en videokonferens 
och aktörerna intar sina platser i nätverket. Men i extremfallet kan det 
tänkas att styrkan i de befintliga handlingsprogrammen i de lokala miljö
erna inte ger något utrymme för de alternativa programmen som är 
inskrivna i de tekniska artefakterna. Det finns emellertid ett undantag i de 
studerade fallen där det inskrivna handlingsprogrammet delvis raderar ut 
det befintliga. Detta inträffar när en digitalisering av en röntgenavdelning 
genomförs, vilket innebär att alla aktiviteter som är kopplade till hanter
ingen av röntgenbilden kommer att påverkas. Anledning är den starka 
inskription som finns i artefakten, vilket medför att aktörernas handlingsut
rymme kommer att få en stark begränsning, när en röntgenbild skall hante
ras. Att inskriptionen i detta fall är mycket stark kan förklaras utifrån speci
alitetens karaktär. Radiologin som specialitet är uppbyggd på möjligheten 
att reproducera information om patienten på en röntgenbild. Alla aktiviteter 
som vidtas är kopplade till informationen i bilden, samt hantering av den. 
Det finns redan ett stort och komplext aktörsnätverk som är direkt 
sammanlänkat med röntgenbilden. Om sedan hanteringen av bilden föränd
ras och det gamla handlingsprogrammet inte längre är tillgängligt, måste 
aktörsnätverket följa med bilden till det nya mediet. Vad som händer är att 
en artefakt med en stark inskription, ersätts av en annan artefakt med en 
stark inskription. Men inskriptionen som kan kopplas till röntgenbilden 
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förklarar bara varför användningen sker av de nya artefakterna. För att 
förklara hur de kommer på plats är en tänkbar möjlighet att inskriptionen är 
knuten till ett annat starkt och komplext aktörsnätverk, nämligen den medi
cintekniska bransch som jobbar med utveckling av radiologiutrustning. 
Denna koppling är ur ett historiskt perspektiv mycket stark och radiologin 
kan ses som en högteknologisk specialitet, där den tekniska artefakten är en 
OPP för alla aktörer som vill komma åt den information som finns i bilden. 
Inom de övriga specialiteterna finns inget stort och komplext aktörsnätverk 
som är kopplat till bildhanteringen. 

Eftersom det inte går att koppla något stort och komplext aktörsnätverk till 
bildhanteringen inom de övriga specialiteterna, är det inte givet att aktö
rerna följer med till ett nytt medium för bildhantering. Det finns fortfarande 
flera möjligheter att explicitgöra den information som finns i de bilder som 
överförs via telemedicinsystemet. Det vanligaste sättet är att sända infor
mationsbäraren, patienten, till den aktör som har kompetens att tolka 
informationen. Alternativt kan kompetensen sändas till informationsbära
ren. Inom patologin och cytologin ser situationen likadan ut, men med den 
väsentliga skillnaden att informationen har tagits ut ur patienten i form av 
preparat. I ATM- och PAT-projektet sker det alltså inget utbyte av artefak
ter med starka inskriptioner. Snarare kvarstår det en uppsättning alternativa 
handlingsprogram med varierande styrka i de lokala miljöerna, som 
kommer att konkurrera med de handlingsprogram som är inskrivna i den 
tekniska artefakten. 

Ovanstående diskussion kan sammanfattas enligt figur 9.2 som illustrerar 
vad som händer när en röntgenavdelning digitaliseras och när telemedicin
utrustning placeras ut i olika lokala miljöer. Användningen av de tekniska 
artefakterna ingår som en aktivitet i en process där en viss uppgift skall 
lösas. För att kunna lösa uppgiften måste aktören ha tillgång till informa
tion som finns i en bild. Det enda sättet att få fram bilden är att ta vägen via 
den tekniska artefakten, vilket den översta processen i figur 9.2 illustrerar. 
När röntgenavdelningen digitaliseras ersätts en teknisk artefakt som är en 
obligatorisk passage, av en annan teknisk artefakt, vilket medför att aktö
rerna fortfarande måste ta vägen via den tekniska artefakten för att komma 
åt bilden. Detta illustreras av den näst översta processen. I ATM- och PAT-
projekten ersätts däremot inga tekniska artefakter som är obligatoriska 
passager, för att aktörerna skall kunna komma åt den efterfrågade visuella 
informationen. Istället måste aktörerna ta en omväg via den nya artefakten 
p.g.a. avsaknaden av starka inskriptioner. Detta illustreras av den nedersta 
processen i figur 9.2. Frågan blir nu hur aktörerna skall förmås att ta vägen 
via den nya artefakten för att lösa olika uppgifter och om deras gamla väg 
kan skäras av på något sätt? Finns det några mekanismer som stärker 
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inskriptionen, så att aktörerna följer det önskvärda handlingsprogrammet? 
Några av dessa mekanismer som förklarar varför aktörerna tar den nya 
vägen så att aktörsnätverket kan mobiliseras, stabiliseras och expanderas 
har diskuterats i de förgående avsnitten. Mekanismerna har varit aktörs
nära, eller så har de varit på en mera institutionell nivå och har används för 
att övertyga aktörerna om att inta sina platser i nätverket. Men de institu
tionella och strukturella mekanismer som har diskuterats, har också en 
inverkan på handlingsprogrammen i de lokala miljöerna. Detta får konse
kvenser för i vilken mån det är möjligt att realisera de handlingsprogram 
som följer på di versifierade översättningar av telemedicinen och därmed 
möjliggör en fortsatt infusionsprocess. 

TELERADIOLOGIPROJEKTEN 

FÖRE DIGITALISERING Produktion av bild 

HZD KZ] •A O • 

EFTER DIGITALISERING Elektonisk pro
duktion av bild 

HZH KD • 

ATM- OCH PAT-PROJEKTEN 

FÖRE TELEMEDICIN Visuell information 
överförs till specialist 

HUD HZD • 

TELEMEDICIN TILLGÄNGLIG Visuell information 
överförs till specialist 
via telemedicin 

I *° 1 
H_H HZZI H_l • 

Figur 9.2. Den tekniska artefakten som obligatorisk och icke obligatorisk 
passage. 
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AKTÖRERNA - STRUKTURERNAS EVIGA FÅNGAR? 

Som har diskuterats medför valet av utrustning att en irreversibel översätt
ning sker, vilket påverkar möjliga handlingsprogram i framtiden. Detta blir 
tydligt i ATM- och PAT-projekten där utrustningsvalet kommer att styra 
handlingsprogrammet, så att aktörerna måste vara tillgängliga vid samma 
tidpunkt när en aktivitet skall genomföras. Att detta handlingsprogram står 
i konflikt med handlingsprogram som har sina rötter i betydelse-, domi
nans* och legitimitetsstrukturer i det organisatoriska fältet och i de lokala 
miljöer där tekniken skall användas, har framgått i fallbeskrivningarna. 

Redan innan artefakterna kommer in i de lokala miljöerna kan vissa 
konflikter ses mellan olika handlingsprogram och normer. Dessa tidiga 
konflikter grundar sig på att tekniken kan möjliggöra handlingar som står i 
motsatsställning till existerande normer för ett legitimt handlande i det 
organisatoriska fältet, som t.ex. uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen. Ett 
sådant exempel som förekommer på ett tidigt stadium, är det s.k. "grädd-
filsproblemet". Tekniken möjliggör att en patient kan få omedelbar tillgång 
till specialistkompetens, vilket också innebär att patienten kan passera 
eventuella vårdköer. Detta handlingsprogram innebär en direkt konflikt 
med normen om vård på lika villkor. Samma handlingsprogram kan emel
lertid lieras med existerande normer, beroende på vilken typ av uppgift som 
skall lösas. I en situation där inga vårdköer passeras, får patienten i gles
bygd samma tillgänglighet till specialisten som storstadsbon, varmed 
normen om vård på lika villkor kan uppfyllas. 

En annan potentiell konflikt med koppling mot det organisatoriska fältet 
som har uppmärksammats av aktörerna, har berörts tidigare i boken, nämli
gen den mellan inskrivna handlingsprogram i tekniken och dominans
strukturer i organisationen som styr hur resurser fördelas. Utformningen av 
de ekonomiska styrsystemen är ett utslag av dominansstrukturer, vilka sin 
tur har varit starkt influerade av en ekonomiseringstrend inom sjukvården. 
Syftet med dessa styrsystem är att personalen skall bli mera kostnadsmed-
veten. De ekonomiska styrsystemen är utformade så att "intäkten" genere
ras av patientens fysiska närvaro vid en vårdavdelning. Ju fler patienter, 
desto högre "intäkter". Det inskrivna handlingsprogrammet i den nya 
tekniken möjliggör att patienten, i vissa fall, kan träffa specialisten utan att 
fysiskt närvara vid sjukhuset. Den nya situationen medför enligt logiken i 
det ekonomiska styrsystemet att en konsultation ses som ett "intäktsbort-
fall" för avdelningen, sjukhuset eller landstinget, eftersom systemet inte 
förmår att hantera den nya situationen. I dagsläget är detta inget problem 
med tanke på volymen av konsultationer, men inför en expansion av 
nätverket kan ersättningsfrågorna komma att bli en obligatorisk passage. 
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Det går att se ytterligare handlingsprogram som kan vara svåra att förändra 
och som kan vara av en mera institutionell art. Dessa handlingsprogram 
kan kopplas till specialitetens och uppgiftens karaktär, samtidigt som de 
också styr vem som skall göra vad. Eftersom telemedicintekniken möjlig
gör att patienten inte alltid behöver närvara hos specialisten, uppstår intres
sekonflikter om vilka uppgifter distriktsläkare respektive specialist skall 
utföra. En av eldsjälarna inom projektet konstaterade att konsultationen 
aldrig kan ersätta den känsla man får när patienten är närvarande, men att 
värdet av att ha patienten närvarande är överskattat i många situationer. 

Att en aktör är medicinsk specialist inom ett visst område, betyder att 
denne aktör har en viss maktposition i relation till distriktsläkaren. Specia
listens kunskap i det aktuella fallet är ju själva grundorsaken till att 
distriktsläkaren vänder sig till specialisten, vilket är den legitima hand
lingen för distriktsläkaren. Denna kontakt har traditionellt skett via telefon 
eller remiss. Sedan har problemet (patienten) skickats till specialisten, 
vilket har manifesterat dennes position. Nu möjliggör telemedicintekniken 
att patienten stannar hos distriktsläkaren, samtidigt som specialisten är till
gänglig. Den väsentliga skillnaden är att patienten som förut har sänts till 
specialisten och manifesterat dennes position, nu stannar hos distriktsläka
ren. Detta kan medföra att specialisten upplever sin position som försva
gad. Men en central fråga är varför inte alla specialister upplever sin posi
tion som försvagad? En tänkbar förklaring, som vi redan varit inne på, är 
hur specialisten ser på sin roll i förhållande till övriga aktörer. Om specia
listens grundinställning är att med hjälp av sina specialkunskaper bidra till 
att han/hon tillsammans med distriktsläkaren och patienten, i förekom
mande fall, kan lösa patientens problem, oavsett var denne befinner sig, så 
ökar troligen möjligheten att specialisten accepterar det nya handlingspro
grammet. Detta medför också att specialisten kan se eventuella möjligheter 
för en vidare användning av tekniken. 

En central skillnad mellan de kliniska specialiteterna och "laboratoriespeci
aliteterna"40, är att för de sist nämnda tas inte den resurs bort som har 
skapat basen för specialistens betydelse, dominans och legitimitet. Detta 
innebär att patienten aldrig har varit fysiskt närvarande, för att specialisten 
skall kunna lösa den uppgift som numera löses via elektronisk 
bildkommunikation. Skillnaden som uppstår är att granskningen av 
röntgenbilder, eller cytologiska och patologiska preparat, nu sker på en 
bildskärm, istället för på ett ljusskåp, eller i ett mikroskop. I och för sig är 
inte denna omställningsprocess helt oproblematisk, vilket aktörerna har 

40 Radiologi, patologi och cytologi. 
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vittnat om, eftersom det kan vara svårt att lära om för aktörerna. Men inom 
radiologin har det funnits en vana att granska bilder på bildskärm från 
nyare typer av röntgenutrustning, vilket har gjort att steget till att granska 
elektroniskt överförda bilder på en bildskärm inte upplevts så stort. Detta är 
också ett argument som framförts av verksamhetschefen för ÖNH-kliniken 
vid universitetssjukhuset, att ÖNH-specialisternas vana att arbeta med bild
skärmar, kan vara en orsak till att telemedicinen har accepterats. Ytterligare 
en bidragande orsak till vilken teknikbild som skapas av "laboratoriespeci
alisterna", är hur dessa ser på sin roll. Utifrån ett servicemanagement-
perspektiv kan laboratoriespecialiteterna ses som en stödfunktion (se Grön-
roos 1994:219ff) åt de kliniska specialiteterna. De intervjuade aktörer som 
klart har uttryckt detta perspektiv på sin specialitet, har också sett tekniken 
som ett sätt att ytterligare förbättra servicen till de kliniska specialisterna, 
vilket är en orsak till att specialisterna mobiliseras i aktörsnätverket. 

Svårigheterna med att mobilisera aktörerna kan ses som att de är fångar i de 
strukturer som ligger till grund för handlingsprogrammen i de lokala miljö
erna, vilka också kan ses som ett vanemässigt handlande för hur aktören 
löser en uppgift (se Lois & Sutton 1991). Men som har framgått av diskus
sionen är det inte omöjligt att transformera strukturerna. Frågan är om det 
finns några dimensioner i de befintliga handlingsprogrammen som är så 
centrala för aktören, att en transformering av handlingsstrukturen blir 
omöjligt, om inte den tekniska artefakten kan förmedla dessa dimensioner. 
I den diskussion som har förts hittills, framgår det i de flesta fall, att det 
finns skillnader i aktörernas individuella förhållningssätt till att lösa en 
uppgift via telemedicin. Däremot är det svårare att finna gemensamma 
dimensioner i de befintliga handlingsprogrammen, som utesluter en 
problemlösning med hjälp av telemedicin. Men det går att se en dimension 
i handlingsprogrammen som kan vara central, nämligen, vilka är de 
väsentliga kriterierna i aktörens problemlösningsprocess. Ett sådant fall har 
redan tagits upp, radiologernas möjligheter att snabbt kunna skapa en 
tredimensionell bild av undersökningsobjektet. Detta exempel illustrerar att 
den tekniska artefakten måste ha egenskaper som möjliggör för aktören att 
utnyttja sin tysta kunskap, om det nya arbetssättet skall accepteras. Ett 
annat mera tvetydigt fall återfinns inom hud. Aktörerna har uttryckt att en 
central dimension i problemlösningsprocessen är den fysiska beröringen i 
kombination med synintrycket. Det faktum att tekniken enbart möjliggör 
överföring av den ena dimensionen, är grunden till hudspecialisternas skep
sis. Men det som gör situationen tvetydig, är att synintrycket fortfarande 
kan förmedlas och det blir möjligt för specialisten att använda delar av den 
tysta kunskapen. Sammanfattningsvis blir det centrala när problemlös
ningen skall ske via ett nytt medium, att sortera ut de dimensioner som är 
väsentliga för att lösa ett problem. Samtidigt måste man försöka att se vilka 
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dimensioner som är socialt konstruerade och vilka som har en mera 
substantiell betydelse för problemlösningsprocessen. 

KATALYSERANDE HANDLINGSPROGRAM I DE 
LOKALA MILJÖERNA 

De handlingsprogram som finns i de lokala miljöerna har hittills haft en 
större betydelse för möjligheten att mobilisera aktörsnätverken, än de 
handlingsprogram som har institutionella rötter. Detta tydliggörs när den 
varierande tillgängligheten på olika aktörer studeras. Tillgängligheten på 
aktörerna avspeglas också i Callon's (1986b) modell av översättningspro
cessen, där en viktig del i skapandet av aktörsnätverket är att minska 
aktörernas bindningar gentemot andra aktörer och nätverk som konkurrerar 
om deras uppmärksamhet. I de studerade fallen är det uppenbart att det inte 
är möjligt att isolera en aktör, för att denne enbart skall vara tillgänglig i det 
aktörsnätverk som mobiliseras vid telemedicinanvändningen. I stället är 
frågan vilka möjligheter som finns för aktören att växla mellan olika 
aktörsnätverk, eller ta vägen via telemedicin (se fig. 9.2). 

I de fall där aktören har möjligheter att växla mellan aktörsnätverken, har 
inskriptionen i tekniken lierats med befintliga handlingsprogram i de lokala 
miljöerna. Men detta innebär inte att uppgiften löses på samma sätt som 
förut. Handlingsprogrammet i den lokala miljön kan ses som en bro mellan 
de nätverk aktören befinner sig i och det nätverk som skall mobiliseras för 
att realisera översättningen av det handlingsprogram som är inskrivet i den 
tekniska artefakten. De handlingsprogram som fungerar som broar mellan 
nätverken kan ses som en katalysator för infusionsprocessen och de kan 
vara mer eller mindre lättillgängliga. Exempel på ett lättillgängligt hand
lingsprogram återfinns på ÖNH-kliniken. Aktören sitter bildligt talat på 
bron och väntar på att mobiliseras i ett nätverk som efterfrågar aktörens 
kompetens. Vad som är centralt i denna situation är att aktören har den 
kompetens som efterfrågas. Hos gynekologerna har det inte funnits någon 
aktör som har suttit på bron och väntat. Däremot har det funnits en lättill
gänglig bro som aktörerna har kunnat samlas på, genom den tid som har 
funnits avsatt för utbildning. Men att aktörerna har tagit sig till bron och 
sedan återkommit har några olika orsaker. Dels har de personliga erfaren
heterna av aktiviteten fungerat som en viktig drivkraft, tack vare att patolo
gen har spelat sin tilldelade roll. Dels har en av de signifikanta aktörerna, 
avdelningschefen, på ett tidigt stadium insett att handlingsprogrammet är 
lierat med rådande normer i den lokala miljön, vilka är att bota, lindra och 
trösta, vilket också kan ses som det övergripande syftet med verksamheten. 
Genom de positiva erfarenheter som har erhållits vid konferenserna, kan 
det hävdas att betydelse- och legitimitetsstrukturerna har transformerats för 
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handlingsprogrammen vid avdelningen. Detta innebär att konferensen 
möjliggör att verksamhetens syften bättre kan uppfyllas, vilket också 
medför en stabilisering av aktörsnätverket. Ett exempel är att man numera 
avvaktar med att sätta in vissa behandlingsåtgärder tills det att dessa kan 
diskuteras vid konferenstillfallet. 

Handlingsprogrammen som har utnyttjats som katalysatorer i de två före
gående exemplen har varit relativt lättillgängliga. Ett mera svårtillgängligt 
handlingsprogram har tillämpats för att komma bort från "demoniseringen" 
av tekniken på ortopedavdelningen. Anledningen till att detta program har 
varit mera svårtillgängligt är att det inte direkt kan kopplas till den aktör 
som skall utföra handlingen. I stället har man varit tvungen att överföra ett 
institutionaliserat handlingsprogram från ett område till ett annat. Vad man 
har utnyttjat är det faktum att läkarens huvuduppgift i många sammanhang, 
t.ex. under en operation, är att utföra handlingar där dennes kompetens är 
det centrala. Således omges läkaren av flera aktörer som skall söija för de 
mera praktiska sysslorna som inte kräver en specialistkompetens. Detta har 
lett till att en aktör har utbildats i det praktiska handhavandet av tekniken 
vid en konsultation. Detta medför att läkaren enbart behöver koncentrera 
sig på sin huvuduppgift, nämligen att ge den konsulterande läkaren sin 
specialistbedömning. Detta skulle kunna vara en potentiell konfliktsitua
tion, men eftersom de båda aktörernas kompetensområden är tydligt sepa
rerade undanröjs konflikthotet. 

De katalyserande handlingsprogram som hittills har beskrivits har antingen 
haft sina rötter i den lokala miljön, eller i det organisatoriska fältet och de 
har spelat en roll för stabiliseringen och expandering av nätverket genom 
att ytterligare aktörer kan enrolleras. Men eftersom telemedicinen är en 
nätverksteknik, är också spridningen av ändamålsenliga användningsområ
den till andra lokala miljöer en central dimension av aktörsnätverkets 
expansion och den fortsatta infusionsprocessen. De vårdprogram som 
beskrevs i kapitel 6 utgör exempel på handlingsprogram som kan fungera 
som katalysator för en expansion av aktörsnätverket. Vårdprogrammen kan 
ses som inskriptioner som skall styra handlingarna i de lokala miljöerna. 
De handlingsprogram som är inskrivet i vårdprogrammen, har kommit till 
genom översättningar och förhandlingar mellan aktörerna, för att slutligen 
skrivas in i vårdprogrammet. Detta blir nu en process som kommer att 
upprepas om användningen av telemedicin skall skrivas in i vårdprogram
men. Men frågan är vilken styrka dessa inskriptioner har? För det första har 
programmen troligen en stark legitimitet, eftersom de är utarbetade inom 
den medicinska professionen. För det andra finns det redan dominans
strukturer i det organisatoriska fältet, som ytterligare kan stärka inskriptio
nen i vårdprogrammen. Dessa dominansstrukturer utgörs främst av de 
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myndigheter som avgör om en läkare har handlat på ett ansvarsfullt sätt, 
om ett visst ärende anmäls till myndigheten. Således kan vårdprogrammen 
ses som handlingsprogram som skall sätta normerna för ett legitimt hand
lande. 

Genom att skriva in telemedicinanvändning i dessa handlingsprogram, görs 
ett försök att liera inskriptionen med legitimitetsstrukturer i det omgivande 
aktörsnätverket. Men frågan är hur telemedicinanvändningen kan skrivas in 
i vårdprogrammen och vilken styrka kommer inskriptionen att få? När 
telemedicinen skall skrivas in som en del i de befintliga handlingspro
grammen kommer de signifikanta mänskliga aktörerna att spela en väsent
lig roll, vilket de också gör för att initiera en transformering av befintliga 
strukturer. Styrkan i inskriptionen kommer också att vara avhängig i vilken 
mån den kan lieras med legitimitets- och betydelsestrukturer, antingen 
vetenskapliga studier, eller utvecklad praxis. Sedan kommer styrkan att 
testas i det ögonblick en specialist får en remiss, med ett fall som enligt 
handlingsprogrammet skall lösas via telemedicin. Om inskriptionen är till
räckligt stark kommer den läkare som utfärdat remissen att få tillbaka 
remissen med uppmaningen att ta ärendet via telemedicin. 

Diskussionen om de katalyserande handlingsprogrammen i de lokala miljö
erna som skall medverka till en stabilisering och expandering av nätverket 
måste preciseras ytterligare. I de fall där vårdprogrammen fungerar som ett 
katalyserande handlingsprogram är situationerna givna på förhand när 
nätverket skall mobiliseras. Detta blir konsekvensen i och med att den 
uppgift som skall lösas via telemedicinkonsultation, är definierad på 
förhand. I andra fall, som t.ex. patologkonferenser, är inte uppgiften som 
skall lösas definierad på förhand. Frågan är om detta innebär någon skill
nad för stabilisering och expandering av aktörsnätverket? Finns det t.ex. 
några handlingsprogram som inskriptionen kan lieras med? En förutsätt
ning för stabilisering är att det skapas formella handlingsprogram runt 
konferensen, som syftar till att fylla den med ett adekvat innehåll. Men 
stabiliseringen av nätverket är i slutändan helt och hållet beroende av vilket 
utbyte som aktörerna upplever av konferenserna. Detta innebär att det stän
digt måste ske en dynamisk utveckling av konferensen där innehållet 
anpassas efter aktörernas behov. Så länge som aktörerna upplever ett posi
tivt utbyte, kan inskriptionen lieras med det omgivande nätverket, vilket 
har till uppgift att ge patienterna en god vård. Men om inskriptionen inte 
kan liera sig med det omgivande nätverket, kommer konferenserna att tyna 
bort. För att nätverket skall kunna expanderas till andra lokala miljöer, 
spelar för det första de levererade bevisen en central roll, samt att det finns 
en talesman för tekniken. För det andra är en central förutsättning för 
expansionen att det finns eldsjälar och signifikanta aktörer som kan fungera 
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som talesmän för tekniken i de lokala miljöer där konferenserna skall infö
ras. 

Från konferenserna kan en intressant parallell dras till röntgenronden, som 
är en hundraårig institution inom sjukvården. Inskriptionen för det önsk
värda beteendet, att medverka i röntgenronden, har stärkts i och med att 
nätverket har blivit mera komplext. Komplexiteten har t.ex. ökats genom 
att andra aktiviteter också har infogats, som då ytterligare har stärkt 
inskriptionen. Vad som kommer att hända när radiologin digitaliseras, är 
enbart att de traditionella ljusskåpen där bilder har förevisats, kommer att 
bytas ut mot bildskärmar. Frågan är om patologikonferenserna via video
konferens, eller något liknande, kommer att vara lika självklara om hundra 
år som röntgenronden är idag? 

Diskussionen om de katalyserande handlingsprogrammen i de lokala miljö
erna har visat att aktörerna inte för evigt är strukturernas fångar, eftersom 
det är de själva som skapar strukturerna och transformerar dem. Transfor
meringen av strukturer kan ses som en förutsättning för att aktörsnätverket 
skall stabiliseras och att mobiliseringen av nätverket inte enbart skall bero 
på några enstaka eldsjälar. För att bättre förstå transformeringen av struktu
rerna är det tvunget att ge aktörerna en tydligare roll. I diskussionen i 
föregående avsnitt framgår att det är möjligt att liera inskriptioner med 
befintliga strukturer, för att på så sätt transformera dessa. Detta är ett något 
annorlunda perspektiv på tekniken som utlösare av strukturella föränd-

41 ringar. 

Utifrån diskussionen i detta avsnitt, kan man hävda att det måste finnas 
katalyserande handlingsprogram, som skall fungera som bryggor mellan de 
handlingsprogram som är inskrivna i de tekniska artefakterna och de hand
lingsprogram som finns i den lokala miljön där strukturerna skall transfor
meras. Men för att denna transformering överhuvudtaget skall kunna äga 
rum, måste det finnas aktörer i de lokala miljöerna som tar ett initiativ till 
att använda tekniken. Dessa aktörer kan inte vara vilka som helst. I de 
studerade fallen framgår betydelsen av att det finns signifikanta aktörer i de 
lokala miljöerna som kan vara talesman för tekniken och enrollera andra 
aktörer. Den signifikanta aktören kan vara en chefsöverläkare, eller någon 
annan person som övriga aktörer har förtroende för. Vidare har det framgått 
att det krävs vissa egenskaper hos den signifikanta aktören, för att denna 
skall kunna bli talesman för tekniken och kunna mobilisera de övriga aktö
rerna. Dessa egenskaper kan ses som "entreprenöriella", i så motto att det 

41 Jämför med Orlikowski (1992) och Barley (1986, 1990). Barley är inne på samma 
linje när det gäller betydelsen av förhållanden i den lokala miljön, men betydelsen av 
signifikanta aktörer framgår inte lika tydligt. 
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måste finnas en vilja hos aktören att förändra, förbättra och påverka verk
samheten, där den nya tekniken blir ett medel för detta. Men också hur 
aktören ser på sin roll i verksamheten har en betydelse för hur tekniken 
uppfattas och därmed viljan att använda den. 

STRUKTURER OCH SVARTA LÅDOR 

Den förda diskussionen har visat på vilken inverkan betydelse-, dominans-
och legitimitetsstrukturer kan ha på handlingsprogram som är inskrivna i de 
tekniska artefakterna. Kopplingen till infusionsprocessen tydliggörs när vi 
granskar de översättningar som görs till olika konkreta användningsområ
den (handlingsprogram) för tekniken. Dessa handlingsprogram kan liera sig 
med, eller stå i motsättning till befintliga betydelse-, dominans- och legiti
mitetsstrukturer som ligger till grund för befintliga handlingsprogram i de 
lokala miljöerna och det organisatoriska fältet. Detta innebär att vissa 
användningsområden kommer att accepteras av aktörerna utan större 
problem, medan andra användningsområden kommer att ha betydligt 
svårare att få genomslag. Men detta synsätt måste nyanseras något för att 
undgå den kritik som framfördes mot struktureringsteorin, som resone
manget om betydelse-, dominans- och legitimitetsstrukturer bygger på. 
Dels hade teorin en slagsida åt bevarande och stabila förhållanden, dels är 
strukturerna antingen hämmande eller främjande för de handlingsprogram 
som är inskrivna i den tekniska artefakten. Visserligen konstaterades att ny 
teknik kan fungera som en utlösare av strukturella förändringar, men hur 
denna transformering sker av strukturerna har inte berörts på något djupare 
plan. Men genom diskussionen om de katalyserande handlingsprogrammen 
som finns i de lokala miljöerna och de signifikanta aktörernas betydelse, 
blir det möjligt att förstå hur transformeringen av strukturerna kan inledas. 

Genom att infusionsprocessen studeras ur ett ANT-perspektiv, kan frågan 
resas om det inte är mera ändamålsenligt att tala om svarta lådor i stället för 
signifikans-, dominans- och legitimitetsstrukturer? Vid första påseendet är 
det uppenbara likheter mellan strukturerna och de svarta lådorna, såtillvida 
att båda begreppen representerar det som är taget för givet. Men skillnaden 
är att ANT beskriver hur den svarta lådan skapas genom olika former av 
alliansbyggande, där frågor, kontroverser o.s.v. som placeras i den svarta 
lådan inte längre behöver tas i beaktande. Strukturerna däremot kan ses 
som något som redan existerar, i det avseendet att de skapas och återskapas 
i interaktionen mellan aktörerna. Däremot kan vi inte säga så mycket om 
hur de förändras. Men varför skall vi försöka blanda dessa båda begrepp. 
Vi börjar med att se den svarta lådan som det för givet tagna och något som 
vi inte längre behöver ta i beaktande och säger att vi använder begreppet i 
stället för strukturbegreppet. Om verksamheten i de studerade organisatio
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nerna betraktas så finns det således en uppsättning svarta lådor i de lokala 
miljöerna, som troligen innehåller element som är mer eller mindre svår
föränderliga. Men detta är ointressant eftersom de ligger i den svarta lådan. 
Går vi tillbaka till diskussionen om att telemedicinen översätts till olika 
användningsområden, vilket är liktydigt med att nya handlingsprogram 
skapas, så vet vi att vissa av dessa är svårare att genomföra. Detta kan då 
förklaras med att vi har stött på en svart låda. Men också i de fall där det 
nya handlingsprogrammet har ersatt ett gammalt, kan vi säga att en svart 
låda har bytts ut mot en annan svart låda. Vi skall också vara medvetna om 
att vi rör oss på "uppgifts-nivå" när de svarta lådorna diskuteras. I detta 
sammanhang innebär ett utbyte av svarta lådor att en uppgifts löses via 
telemedicin, i stället för att patienten remitteras till specialisten. 

I de fall där vi inte lyckas byta ut de svarta lådorna har vi följaktligen inte 
lyckats bygga en tillräckligt stark allians. För att använda bildspråk, så vet 
vi inte om den svarta lådan är av papier-maché eller gjutjärn, förrän vi 
sparkar på den. Den information vi får då kan säga oss något om vilken typ 
av allians vi måste bygga. Följaktligen ger oss begreppet svart låda 
kunskapen att vi måste bygga en allians som är starkare än den som är 
kopplad till det befintliga handlingsprogrammet om detta skall ersättas. Hur 
detta alliansbyggande kan ske lär vi oss genom att använda ANT, där över
sättningsbegreppet säger oss att vi måste översätta våra intressen till övriga 
oumbärliga aktörers intressen. Däremot får vi inte denna information 
genom att använda struktureringsteorin som diskussionen om signifikans-, 
dominans- och legitimitetsstrukturer bygger på. Men dessa begrepp och de 
s.k. modaliteterna (tolkningsscheman, resurser och normer) som är kopp
lade till begreppen (se kapitel 2) kan hjälpa oss att öppna de befintliga 
svarta lådorna som skall ersättas och se vad som håller ihop dem. Detta 
innebär att alliansbyggandet kan underlättas om vi vet om den svarta lådan 
hålls ihop av t.ex. dominansstrukturer eller legitimitetsstrukturer. Vi kan på 
detta sätt få kunskap om aktörernas tolkningsscheman som ger en betydelse 
åt det nya handlingsprogrammet, samt förstå huruvida det går att liera med 
de befintliga handlingsprogrammen. I praktiken innebär detta att vi kan få 
reda på om alliansbyggandet skall syfta till att förändra ekonomiska styrsy
stem, eller om vi skall ta med vetenskapliga studier i alliansen för att på så 
sätt ge legitimitet åt det nya handlingsprogrammet. 

Men hur kan vi använda termen svarta lådor för att få en ökad kunskap om 
infusionsprocessen? Stabiliseringen av aktörsnätverket kan beskrivas som 
att en svart låda har skapats, vilket innebär att telemedicin blir det enda 
alternativet för hur en viss handling skall utföras. Detta medför att mobili
seringen av aktörsnätverket inte längre är beroende av de eldsjälar som ini
tierade aktiviteterna. Detta är en central dimension i infusionsprocessen, att 
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teknikanvändningen skall blir en naturlig del i verksamhetens rutiner. Men 
vad är det som läggs ner i den svarta lådan? Svaret på denna fråga indike-
rades i samband med diskussionen om materialiseringen av den obligato
riska passagen. Där konstaterades det att hela frågan om telemedicin inte 
fick läggas ner i den svarta lådan. Vid första anblicken går det att hävda att 
det är användningen av tekniken som skall stabiliseras, vilket i och för sig 
är korrekt. Men om infusionsprocessen skall fortlöpa, innebär detta att både 
avsedda och uppdykande användningsområden för tekniken skall realiseras 
och sedan bli en stabil del i verksamheten. Att enbart tala om stabilisering 
av teknikanvändningen innebär att tankarna kan ledas i fel riktning och att 
utforskandet av teknikens möjliga användningsområden stannar upp. En 
alternativ utgångspunkt är att se processen som de implementeringscyklar 
som beskrivs i figur 2.2. Detta medför att stabiliseringen sker för varje 
användningsområde som är ändamålsenligt i verksamheten. Om detta 
synsätt förs över till diskussionen om svarta lådor, så får det till följd att 
telemedicinanvändningen i sig inte skall läggas i den svarta lådan. Utan det 
är vaije användningsområde, eller typ av uppgift, som skall läggas ner i den 
svarta lådan. Infusionsprocessen kan då liknas vid att det skapas svarta 
lådor som fogas samman med varandra och ju flera svarta lådor som kan 
sammanfogas, desto stabilare blir nätverket, samtidigt som det då också 
expanderar. 

Att infusionsprocessen kan ses som en process där svarta lådor fogas 
samman, har sitt ursprung i att inskriptionerna i den tekniska artefakten är 
flexibla och medger ett stort handlingsutrymme för aktörerna, som kan göra 
diversifierade översättningar av artefaktens allmänna egenskap/er. Samti
digt kan vi se i ATM- och PAT-projekten att inskriptionerna är relativt 
svaga i de tekniska artefakterna, eftersom aktörerna inte styrs automatiskt 
mot att använda dem. I teleradiologifallen kan vi däremot se förekomsten 
av starka inskriptioner när röntgenavdelningar digitaliseras. Men efter 
digitalisering verkar det också finnas ett handlingsutrymme med avseende 
på vad artefakterna kan användas till. Om inskriptionerna enbart skulle vara 
starka, så skulle inte detta handlingsutrymme finnas. Detta indikerar att 
inskriptionsbegreppet och dess dimensioner måste studeras närmare. 

INSKRIPTIONER I TVÅ DIMENSIONER 
I kapitel 2 beskrevs inskriptioner som starka/oflexibla eller svaga/flexibla. 
Detta innebär att en stark och oflexibel inskription kommer att påverka 
aktörernas handlingar i en betydligt större omfattning än en svag och flexi
bel inskription. Men efter analysen av fallen finns det skäl att separera 
inskriptionerna. T.ex. är frågan om inskriptionen i den digitaliserade rönt
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genutrustningen är stark och oflexibel? Stark, ja eftersom aktörerna måste 
använda den tekniska artefakten om de önskar hantera en röntgenbild på 
något sätt. Detta innebär också att den är oflexibel, såtillvida att det enda 
alternativ som ges till att hantera en röntgenbild är i det elektroniska 
formatet. Men inskriptionen kan också vara flexibel, eftersom tekniken 
möjliggör att nya handlingsprogram kan utvecklas. T.ex. samordning av 
jourer och hjälpa andra sjukhus med granskning av röntgenbilder vid till
fälliga arbetstoppar. Men i dessa fall finns det ingen stark inskription som 
styr aktörerna mot de uppräknade användningsområdena, så med den 
ursprungliga terminologin kan inskriptionen sägas vara svag. Således kan 
det konstateras att det finns handlingsprogram som både är starkt och svagt 
inskrivna i tekniken, men detta medför en dålig precision när begreppet 
diskuteras. I fallet med digitaliserad röntgen går det att hävda att inskrip
tionen är stark och flexibel. Styrkan innebär att aktörerna inte ges något 
annat val än att använda tekniken i vissa situationer. Medan flexibiliteten 
innebär att handlingsalternativen, vad som kan göras med tekniken, är rela
tivt flexibla. Om tekniken i ATM- och PAT-projekten skall klassificeras 
efter dessa dimensioner, så blir inskriptionen flexibel och svag. Handlings
alternativen är många, men däremot är det inte givet på förhand att aktö
rerna kommer att använda tekniken. 

Ett sätt att lösa detta dilemma och skapa en bättre precision när inskriptio
ner diskuteras, är att se vilken bruks- och handlingsflexibilitet som inskrip
tionen medger. En teknisk artefakt som har en inskription med en hög 
handlingsflexibilitet, innebär att aktören har ett val om artefakten skall 
användas för en viss handling eller inte. En inskription med en låg hand
lingsflexibilitet ger däremot inte aktören något val om artefakten skall 
användas för en viss handling. Kopplat till översättningsprocessen, kommer 
en artefakt som har en inskription med en låg handlingsflexibilitet, medföra 
att det sker en snabb stabilisering av aktörsnätverket. En teknisk artefakt 
som har en inskription med en hög bruksflexibilitet medger att aktören har 
ett tolkningsutrymme när det gäller teknikens användningsområden. 
Kopplat till översättningsprocessen innebär det att aktörerna ges möjlighe
ter att göra en diversifierad översättning av teknikens allmänna egenskaper. 
Om inskriptionens bruksflexibilitet är låg, innebär det att aktören inte ges 
några alternativ till artefaktens användningsområden. Utifrån denna diskus
sion kan en slutsats dras som är central för hela studien. Nämligen att 
grundförutsättning för att en infusionsprocess skall kunna äga rum, är att 
inskriptionerna i artefakten medger en hög bruksflexibilitet. 

Enligt resonemanget om bruks- och handlingsflexibilitet blir det möjligt att 
klassificera inskriptioner enligt figur 9.3. 
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Låg handlingsflexibilitet 
Hög bruksflexibilitet 

Hög handlingsflexibilitet 
Hög bruksflexibilitet 

Låg handlingsflexibilitet 
Låg bruksflexibilitet 

Hög handlingsflexibilitet 
Låg bruksflexibilitet 

Figur 9.3. Dimensioner av inskriptioner i tekniska artefakter. 

Från de studerade fallen är den digitaliserade röntgenutrustningen ett 
exempel på en artefakt som medger en låg handlingsflexibilitet, medan 
bruksflexibiliteten är hög. Vill läkaren ha en skelettbild finns det inget 
annat handlingsalternativ än att använda röntgenutrustningen. Men efter
som bruksflexibiliteten är hög, ges det flera alternativ till vad artefakten 
kan användas till. Tekniska artefakter där inskriptionen medger både en 
hög bruks-, och handlingsflexibilitet, kan exemplifieras med de videkonfe
renssystem som används i PAT- och ATM-projekten. Artefakterna medger 
en hög variation på användningsområden, samtidigt som aktörerna har ett 
val om de vill använda artefakten i sina handlingar. Artefakter med 
inskriptioner som medger en låg bruks- och handlingsflexibilitet finns inte i 
de studerade fallen och dessa artefakter är inte heller intressanta ur ett infu
sionsperspektiv. Ett exempel på dessa artefakter är rulltrapporna på vissa 
stationer i Stockholms tunnelbana, där det inte finns några vanliga trappor. 
Sista kategorin är artefakter med inskriptioner som medger en hög hand
lingsflexibilitet, men en låg bruksflexibilitet. Det innebär att aktören inte 
tvingas till att använda artefakten och när detta sker är användningsområ
dena begränsade. Ett exempel på en sådan artefakt kan vara hissarna i inri
kesterminalen på Arlanda flygplats. 

Denna klassificering av inskriptioner i tekniska artefakter medför konse
kvenser för hur en ny teknik kan införas i en organisation, samt konsekven
ser för utfallet av teknikintroduktionen. Om perspektivet på teknikinföran
det tar sin utgångspunkt i ett av de fyra fälten, medan inskriptionerna 
befinner sig i ett annat fält, kan detta ses som en av grundorsakerna till den 
uppsjö av misslyckade IT-projekt som finns beskrivet i litteraturen. Infö
randet av tekniken har utgått från ett "planera-genomföra" perspektiv på 
implementeringen, samt tydliga och väldefinierade mål på en låg aggrege
ringsnivå. Detta perspektiv utgår från deterministisk syn på tekniken och 
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förutsätter att inskriptionerna har en låg bruks- och handlingsflexibilitet. I 
detta fall inträffar den stora katastrofen om perspektivet tillämpas på 
tekniska artefakter där inskriptionerna medger en hög bruks- och hand
lingsflexibilitet. Om bruks- och handlingsflexibiliteten däremot är låg, 
finns det goda möjligheter att tillämpa ett implementeringsperspektiv enligt 
den definition som gavs i kapitel 2. Men om bruksflexibiliteten är hög 
innebär detta svårigheter att bestämma vad tekniken skall användas till. Ett 
implementeringsperspektiv som syftar till rutinisering kommer då att 
hindra en utveckling av artefaktens användningsområden. Men om 
perspektivet läggs på implementering av användningsområden för artefak-
ten, som illustreras i figur 2.2, kommer möjligheterna att öka för en allsidig 
användning av artefakten. 

När artefakter med en hög bruksflexibilitet införs i en organisation skall 
man också vara medveten om att det tolkningsutrymme som ges till aktö
rerna, också öppnar vägen för aktörerna att skapa anti-program. Detta blir 
problematiskt om inskriptionen i artefakten medger en hög handlingsflexi
bilitet. Men handlingsflexibiliteten kan sänkas genom att koppla inskriptio
nen till andra komplexa nätverk, samt att försöka liera den med intressen 
som är centrala för aktörerna i de omgivande nätverken. En annan sak man 
skall vara medveten om är att artefaktens höga bruksflexibilitet förutsätter 
att det finns eldsjälar i de lokala miljöerna, som kan initiera en översätt
ningsprocess och utforska ändamålsenliga användningsområden för 
artefakten. Men eldsjälar och signifikanta aktörer spelar också en stor roll 
om inskriptionen i artefakten medger en hög handlingsflexibilitet, eftersom 
de är de aktörer som skall initiera teknikanvändningen i de lokala miljö
erna. 

Genom att följa tekniken i ATM- och PAT-projekten har det varit möjligt 
att visa på att tekniken har en relativt hög bruksflexibilitet. Därför kommer 
det att bli problematiskt att direkt överföra Calions (1986b) modell av över
sättningsprocessen på de studerade fallen. De olika stadierna i modellen går 
att identifiera i de studerade fallen, även om vissa stadier passeras mycket 
snabbt. Men problemet med att direkt överföra modellen till de studerade 
fallen, är att stadierna ser ut att upprepa sig. T.ex. sker mobiliseringen av de 
allierade vid olika tillfällen i tiden. Första tillfället är vid beslutet att satsa 
på projektet, sedan sker mobiliseringar av de allierade vid olika tillfällen i 
tid och rum, beroende på vilken konstellation av nätverket som skall mobi
liseras. Men, Callon (1986a) ger själv lösningen till problemet genom att 
tala om översättningsprocessen som en "geografi" av obligatoriska passa
ger. Eftersom OPP är en central del i den första fasen, problematiseringen, 
så implicerar Calions resonemang att denna fas upprepas. Detta indikerar 
att övriga faser borde upprepas. Vi skall återkomma till denna diskussion i 
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kapitel tio, där en vidareutveckling kommer att göras av översättningsmo
dellen. 

EN UTVECKLAD MODELL AV 
INFUSIONSPROCESSEN 

Den diskussion som har förts i detta kapitel om infusionsprocessen, kan 
beskrivas som diversifierade översättningar av teknikens allmänna egen
skap/er till konkreta handlingar i lokala miljöer. Men för att dessa konkreta 
handlingar skall kunna genomföras i de lokala miljöerna måste ett nätverk 
av aktörer mobiliseras. Huruvida denna mobilisering genomförs eller ej, är 
avhängigt av aktörernas agerande i den lokala miljön. 

I den följande diskussionen skall en modell byggas upp som beskriver den 
process som leder till diversifierade översättningar av tekniken och IT-infu-
sion. Den centrala delen i infusionsprocessen är de översättningar som 
aktörerna gör av teknikens allmänna egenskap/er till konkreta handlings
program. Realiserandet av handlingsprogrammet medför att det sker en 
förändring i verksamheten, vilket konkret innebär att en viss uppgift löses 
på ett nytt sätt (figur 9.4). Denna förändring kan vara mer eller mindre 
bestående, men huvudpoängen är att lösandet av en uppgift med teknikens 
hjälp innebär en förändring i verksamheten, om än temporär. Genom att 
böija lösa uppgifter med hjälp av tekniken kan de gjorda översättningarna 
modifieras, eller så kan aktörerna upptäcka nya handlingsprogram, genom 
det lärande som sker vid teknikanvändningen. 

Aktörers översättningar 
till konkreta handlings

program . 

\\ Lärande genom 
handling 

Törändringar i 
^verksamheten 

Figur 9.4. Infusionsprocessens kärna. 
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Huruvida aktörerna aktivt börjar reflektera över vad tekniken kan användas 
till och därmed böljar göra översättningar till konkreta handlingsprogram, 
påverkas av aktörens teknikbild, vilken kan ses som aktörens attityd till 
teknikens användbarhet (figur 9.5). Teknikbilden påverkas av aktörens 
"personlighet", som innehåller två centrala dimensioner. För det första de 
"entreprenöriella" egenskaperna, som uttrycks genom aktörens vilja att 
förändra och påverka verksamheten, men det kan också röra sig om ett 
intresse för ny teknik. För det andra är "personligheten" kopplad till hur 
aktören uppfattar och explicit uttrycker sin roll i organisationen. En aktör 
som ser patientservice och service till andra kollegor som centralt och har 
en öppen inställning till tekniken, kommer troligen att utveckla en positiv 
teknikbild. Aktörens upplevda situation i den lokala miljön, påverkar 
attityden på två sätt. Dels kan tekniken ses som något som förbättrar situa
tionen, dels något som inte medför någon förbättring. Hur aktören upplever 
sin situation är vidare beroende av verksamhetens externa och interna vill
kor, vilka delvis är sammanlänkade. De externa villkoren kan vara den 
totala tillgången på resurser och hur de fördelas. Detta kommer att få 
genomslag på de interna villkoren, vilket kan ta sig uttryck som en upplevd 
resursbrist. De externa influenserna är de kontakter som aktörerna har med 
liknande projekt utanför den lokala miljön. Positiva och negativa erfaren
heter från andra projekt som förmedlas till aktörerna, kommer också att 
påverka teknikbilden. Men denna kan modifieras när aktören själv börjar 
att arbeta med tekniken. 

C i i 
Upplevd 
situation 

Aktorens 
teknikbild Personlighet 

Externa 
influenser 

Figur 9.5. Aktörens teknikbild. 

De förändringar som skall ske i verksamheten för att ett konkret handlings
program skall kunna genomföras, påverkas också av befintliga handlings
program i de lokala miljöerna (figur 9.6). Dessa handlingsprogram kan vara 
konkurrerande eller stödjande till de översatta handlingsprogrammen, 
vilket innebär att varierande uppoffringar måste göras för att genomdriva 
ett översatt handlingsprogram. Om en stabilisering sker av de verksamhets
förändringar som är en konsekvens av de handlingsprogram som utlösts av 
den nya tekniken, innebär detta att en stabilisering sker av aktörsnätverket. 
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Det blir konsekvensen av att förändringarna i verksamheten har påverkat 
handlingsprogrammen i de lokala miljöerna. 

• 
e  3  ^  « _ •  

JlL — ^ 

/Handlingsprogram i 
\den lokala miljön 

Figur 9.6. De lokala handlingsprogrammens inverkan på verksamhetsför
ändringar. 

Både aktörernas teknikbilder och handlingsprogrammen i de lokala miljö
erna, påverkas av normer, tolkningsscheman och resurser i det organisato
riska fältet och de lokala miljöerna (figur 9.7). Ett handlingsprogram i den 
lokala miljön påverkas t.ex. av normer i det organisatoriska fältet för hur 
arbetsfördelningen skall ske, eller hur resurser skall fördelas. Normer och 
tolkningsscheman kan påverka teknikbilden, såtillvida om tekniken 
betraktas som en medicinsk kärnteknik eller inte. Vidare påverkas attity
derna om teknikanvändningen medför en maktförskjutning mellan de aktö
rer som skall mobiliseras i nätverket. 

• 

r r  *  • * - -• 
Normer, tolkningsscheman och resurser 
i det organisatoriska fältet och den lokala 

miljön 

Figur 9.7. Strukturella influenser på attityder och handlingsprogram. 
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De handlingsprogram som leder till förändringar i verksamheten kan efter 
en tid leda till att det sker en förändring av normer, tolkningsscheman och 
resurser i de lokala miljöerna (figur 9.8). Det innebär att teknikanvänd
ningen kommer att ses som ett legitimt sätt att lösa vissa problem. Denna 
stabilisering av aktörsnätverket kan leda till att tekniken också kommer att 
ses som en legitim uppgiftslösare i andra lokala miljöer i det organisato
riska fältet, varför det kommer att ske en expandering av aktörsnätverket. 
Detta kan möjliggöra att styrkan i de handlingsprogram som varit konkur
rerande till aktörernas översättningar kommer att brytas ner med tiden. De 
förändringar som sker i verksamheten och som innebär att aktören provar 
på att lösa en uppgift på ett nytt sätt, eller en ny uppgift, kan leda till att 
aktörens teknikbilder förändras. Genom interaktionen med tekniken kan 
aktören börja reflektera över teknikanvändningen och därmed börja 
formulera egna översättningar. 

Upplevd 
situation 

Aktörers översättningar 
till konkreta handlings

program 
Aktörens 
teknikbild "Personlighet' 

Externa 
influenser 

Lärande genom 
handling Normer, tolkningsscheman och 

resurser i det organisatoriska 
fältet och den lokala miljön 

Förändringar i 
verksamheten 

^Handlingsprogram i 
den lokala miljön 

Figur 9. 8. Utvecklad modell av infusionsprocessen. 

Syftet med att stegvis bygga upp figur 9.8 har varit att tydligt åskådliggöra 
de olika mekanismer som påverkar mobiliseringen, stabiliseringen och 
expanderingen av det telemedicinska aktörsnätverket. Denna process är ett 
sätt att beskriva infusionsprocessen för en öppen nätverksteknik, som tele
medicin. I likhet med avslutningsfiguren i kapitel 2 kan frågan ställas var 
tekniken finns i figuren, eftersom syftet med studien är att öka kunskapen 
om infusionsprocessen genom att följa tekniken. Svaret på frågan är att det 
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har blivit möjligt att utveckla modellen genom att följa tekniken. Den 
modell av infusionsprocessen som figur 9.8 illustrerar är resultatet av det vi 
ser när vi följer tekniken. 
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10 

INFUSIONSPROCESSEN 

mobilisering, stabilisering och 
expandering av uppgiftsbaserade 

aktörsnätverk 

I föregående kapitel har infusionsprocessen beskrivits som en mobiliser
ing, stabilisering och expandering av det telemedicinska aktörsnätverket. 
De drivkrafter som finns bakom processens tre delar har varit möjliga att 
identifiera, trots att det totalt sett inte har sjudit av aktiviteter i de stude
rade fallen. Men i och med den variation som infusionsprocessens fram
skridande uppvisar mellan de lokala miljöer som har studerats, den teore
tiska referensram som har byggts upp, samt den analys som hittills har 
genomförts, blir det möjligt att dra en hel del slutsatser om infusionspro
cessen. 

I detta kapitel skall vi gå vidare med att identifiera de olika stadier som 
infusionsprocessen genomgår, samt vidareutveckla ANT-perspektivet på 
processen genom att introducera begreppet uppgiftsbaserade aktörsnät
verk. Diskussionen inleds med att se på de två dimensioner som utkristal
liseras i infusionsprocessen, artefaktens användningsområden och rutinise-
ring-spridning. Utifrån dessa två dimensioner blir det möjligt att kategori
sera fyra olika stadier som infusionsprocessen kan röra sig mellan. Dessa 
fyra stadier kan också få en användning för en kategorisering av IT-pro-
jekt. 

Hittills har infusionsprocessen beskrivits som mobilisering, stabilisering 
och expansion av ett aktörsnätverk. Men om vi går tillbaka till den stude
rade empirin och betraktar processens förlopp, framgår det att olika 
aktörsnätverk har skapats kring de uppgifter som skall lösas. Det går med 
andra ord att hävda att infusionsprocessen kan ses som en mobilisering, 
stabilisering och expandering av uppgiftsbaserade aktörsnätverk. Att se 
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infusionsprocessen som skapandet av uppgiftsbaserade aktörsnätverk, 
kommer också att få implikationer för den modell av översättningsproces
sen som beskrevs i kapitel 2. Därför blir det andra centrala temat i detta 
kapitel att vidareutveckla diskussionen om uppgiftsbaserade aktörsnätverk 
och vilka konsekvenser detta får för hur översättningsprocessen kan be
skrivas. 

INFUSIONSPROCESSENS TVÅ 
DIMENSIONER 

Infusionsprocessens fortskridande kan ses som mobiliseringen av ett 
ökande antal uppgiftsbaserade nätverk som stabiliseras och expanderar. 
Dessa tre begrepp, mobilisering, stabilisering och expandering är starkt 
kopplade till två centrala dimensioner, artefaktens användningsområden 
och rutinisering-spridning, som framträder i de studerade fallen och som 
också återfinns i de tre definitionerna av IT-infusion i kapitel 1. Om vi 
börjar med de tre definitionerna på IT-infusion så var de följande: 

"The degree to which IT has penetrated a company in terms of im
portance, impact, or significance. A company with low degree of IT 
infusion finds that computers are not strategic to its business. A firm 
with high degree of infusion finds the technology crucial'' (Sullivan 
1985:5f) 

"Increased organizational effectiveness is obtained by using the IT 
application in a comprehensive and integrated manner to support 
higher level aspects of organizational work... The IT application is 
used within the organization to its fullest potential " (Cooper & Zmud 
1990:124f) 

"...the process of embedding IT deeply and comprehensively within 
managerial and organizational work systems, such that IT is used to 
its full potential to increase organizational effectiveness" (Saga 
1994:3) 

För att beskriva rutinisering och spridning av IT i organisationen använder 
Sullivan begreppet penetrering, Cooper & Zmud talar om integrerad (inte
grated) användning, medan Saga beskriver en djup (deeply) inbäddning av 
IT. Dimensionen som är kopplad till användningsområdena framgår inte 
explicit i Sullivans beskrivning, medan både Cooper & Zmud och Saga 
talar "comprehensive use", samt utnyttjandet av den fulla potentialen. För
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fattarna diskuterar inte direkt spridningen av användningsområdena för 
tekniken som en dimension av IT-infusion. Men däremot gör man det indi
rekt genom att konstatera att en spridning av utrustning inte medför en hög 
grad av infusion, men däremot skapas en förutsättning för infusionspro
cessen. Att spridningen av användningsområdena är en central dimension i 
infusionsprocessen i de studerade fallen, hänger samman med att den stu
derade tekniken är en nätverksteknik som möjliggör ett informationsutbyte 
mellan olika lokala miljöer. Detta kommer att ge vissa komplikationer som 
berör analysnivån, när infusionsprocessen diskuteras. Vi skall återkomma 
till detta problem längre fram, men först skall de två dimensionerna, arte-
faktens användningsområden och rutinisering-spridning, i infusionspro
cessen beskrivas närmare. 

Artefaktens användningsområden är relaterat till de situationer där den 
tekniska artefakten används för att lösa en uppgift. M.a.o. innebär det att ju 
fler ändamålsenliga användningsområden som identifieras och realiseras, 
desto längre fortskrider infusionsprocessen.42 Detta är också ett uttryck för 
att det sker diversifierade översättningar av teknikens allmänna egenska
per. Dimensionen rutinisering-spridning kan övergripande beskrivas i vil
ken grad som de identifierade användningsområdena kommer in i och 
betraktas som en rutinmässig del av organisationens verksamhet, samt 
sprids till de potentiella användarna. I ANT-termer är rutiniseringen det 
samma som stabiliseringen av aktörsnätverket, vilken i sin tur beror av hur 
stort användningsområdets beroende är av eldsjälar och signifikanta aktö
rer i de lokala miljöerna. Spridningen är kopplad till aktörsnätverkets 
expandering, vilken kan beskrivas som i vilken omfattning tekniken 
används för att kommunicera med andra potentiella användare i organisa
tionen, eller i andra organisationer. Att rutinisering och spridning av ett 
användningsområde behandlas tillsammans beror på att de är intimt sam
mankopplade. Att detta förhållande råder beror på rutinisering och sprid
ning av ett användningsområde som är kopplat till aktörsnätverkets stabili
sering och expandering. I kapitel 9 konstaterades att en expandering av 
aktörsnätverket innebär att andra aktörer enrolleras, vilket också medför 
att aktörsnätverket stabiliseras. 

På basis av föregående diskussion kan infusionsprocessen avbildas enligt 
figur 10.1. Utgångspunkten är IT-artefakternas utplacering i de lokala 

42 I detta sammanhang är det centralt att vi kommer ihåg att olika användningsområden 
för tekniken inte medför positiva konsekvenser för alla inblandade grupper. Men i ett 
ANT-perspektiv kan det hävdas att ett användningsområde realiseras för att det har 
översatts till de inblandade aktörernas intressen. A andra sidan kan det finnas svaga 
aktörsgrupper som blir ignorerade. 

224 



miljöerna och infusionsprocessen kan då beskrivas som utvecklingen av 
användningen av IT-artefakten. Denna utvecklingsprocess illustreras med 
artefaktens eventuella rörelse genom fälten. Figuren skall ses i tre dimen
sioner, eller som en låda utan slut, där den tredje dimensionen är tiden. En 
viktig poäng som understryks av de streckade linjerna i figuren, samt att x-
och y-axeln inte är graderade, är att IT-infusion är ett högst relativt 
begrepp. Fyrfältaren skall användas för att positionera olika enheter i en 
organisation, eller organisationer, i förhållande till varandra vid olika tid
punkter med avseende på IT-infusion. Men om det enbart rör sig om en 
positionering, så kan frågan resas varför det inte räcker med en kvadrant? 
Detta är i och för sig en helt korrekt invändning. Men genom att använda 
fyra fält går det att ange olika typfall för utvecklingen av ett IT-projekt och 
analysera varför processen tar en viss väg. 

Rutinisering-Spridning 

hög 

få 

"Traditionell" Infusion 
implementering 

i 

Bort från agendan Eldsjälarnas öar 

9 

IT-artefakternas utplacering 
i de lokala miljöerna 

...många Artefaktens 
användningsområden 

Figur. 10.1. Infusionsprocessens utvecklingsstadier 

Anledningen till att IT-artefakternas utplacering i de lokala miljöerna pla
ceras längst ner i figurens vänstra hörn, är att vid denna tidpunkt har 
infusionsprocessen ännu inte startat, eftersom processen är kopplad till de 
handlingar som utförs för att lösa en uppgift med IT-artefakten. Grunden 
har lagts för processen genom aktörernas översättningar av teknikens all
männa egenskap/er till idéer om tänkbara användningsområden, samt 
förväntade konsekvenser av teknikanvändningen. Men konkret startar pro-
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cessen först när idéerna realiseras genom mobiliseringen av aktörsnätver
ket. 

Innan vi går in på en närmare diskussion om de olika fälten i figuren, skall 
en återkoppling göras till några av de centrala begrepp som har förekom
mit och dess relation till dimensionerna i figuren. Om dimensionen arte-
faktens användningsområden först studeras, så beskriver en rörelse från 
vänster till höger att artefakten används för att utföra fler och fler uppgifter 
i verksamheten. Rörelsen från vänster till höger beskriver också att det 
sker en di versifierad översättning av IT-artefaktens allmänna egenskap/er, 
vilken också kan ses som en initiering av de implementeringscykler som 
beskrivs i figur 2.2. En rörelse från vänster till höger i figuren medför 
också att det kommer att ske en viss rörelse uppåt i figuren. Även om det 
inte sker en rutinisering-spridning av det enskilda användningsområdet, så 
innebär realiserandet av flera användningsområden i en lokal miljö att det 
har skett en viss rutinisering av användningen av IT-artefakten. En rörelse 
uppåt i figuren innebär att teknikanvändningen kan betraktas som ett 
naturligt sätt att lösa en uppgift, samt att en spridning av användningsom
rådena har skett till andra potentiella användare. Detta innebär då att en 
stabilisering och expandering har skett av aktörsnätverket. Kan det ske en 
rörelse åt vänster i figuren och nedåt i figuren? Ja, det är möjligt. Om de 
aktiviteter som sker är beroende av enskilda aktörer och dessa av någon 
anledning försvinner från de lokala miljöerna, så kommer vi att få en 
rörelse snett nedåt vänster. 

Om vi övergår till att betrakta de fyra olika fälten i figur 10.1, så avbildas 
olika utvecklingsstadier i infusionsprocessen. De fyra fälten symboliserar 
också fyra typfall av IT-projekt. Det första området som artefakterna ham
nar i är döpt till "bort från agendan". Artefakter som stannar i detta område 
kan sägas vara bortförda från dagordningen i den lokala miljön, eller i 
organisationen. Det som händer när de tekniska artefakterna finns på plats, 
är att endast någon enstaka aktör är intresserad av att sporadiskt använda 
dem. I övrigt förs det inga diskussioner om hur tekniken skulle kunna 
användas i organisationens verksamhet och ingen ifrågasätter artefakternas 
vidare öden. Detta kan också ses som att diskussionen om teknikens fram
tid läggs i en svart låda. Exempel på projekt som hamnat inom detta fält är 
t.ex. tidiga teleradiologiprojekt (se t.ex. Utbult 1993), där artefakterna har 
beskrivits som dammsamlare. Ett annat exempel på projekt som kan hamna 
i detta fält, är organisationer som skaffar en utrustning för bild
kommunikation i ett tidigt skede. Om den tilltänkta kommunikationspart
nern inte skaffar någon utrustning händer absolut ingenting. En uppenbar 
risk är att tekniken har blivit föråldrad när det väl finns kommunikations
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noder att ansluta till. Det är dock viktigt att påpeka att den svarta lådan 
inte är stängd för tid och evighet i detta fall. Den kan mycket väl öppnas 
igen, genom t.ex. influenser utifrån, så som det allmänna intresse som rik
tas mot telemedicin, eller att en aktör får upp intresset för tekniken. Ytter
ligare en situation kan tänkas där användningen av artefakterna inte 
vidareutvecklas. Frågan om telemedicin kan tänkas hållas öppen genom 
retoriken inom organisationen, men de oumbärliga aktörer som krävs för 
att lösa uppgifterna i nätverket, intar aldrig sina platser. Ett exempel kan 
vara en tekniksatsning som stöds av organisationens ledning, men där 
aktörerna i den operativa verksamheten inte mobiliseras. 

I fallbeskrivningarna har det framgått att en stor del av de kommunika
tionsnoder som har etablerats, till en början kan karakteriseras som 
eldsjälarnas öar. Detta innebär att det har funnits aktörer i de lokala miljö
erna som av olika anledningar har haft ett starkt intresse för telemedicin
tekniken. Dessa eldsjälar har sedan kommunicerat med varandra, eller med 
andra aktörer som kanske inte haft samma entusiasm, men som varit 
bundna av det åtagande som de har gjort genom att ingå i projektet. 
Utmärkande för dessa eldsjälar är att de har provat både avsedda och upp
dykande användningsområden för tekniken, vilket medför att det har skett 
en viss grad av rutinisering av teknikanvändningen i den lokala miljön. 
Problemet när utvecklingen av användningen av IT-artefakten har kommit 
till detta fält, är om eldsjälen är ensam på sin avdelning och inte lyckas 
enrollera övriga aktörer. Vidare är risken uppenbar att hela projektet förs 
bort från agendan om eldsjälen försvinner, eller att han/hon inte lyckas 
sprida de genomförda användningsområdena utanför den lokala miljön. 

Fältet "traditionell" implementering kan te sig något motsägelsefullt i detta 
sammanhang, eftersom artefakternas inskriptioner har medgett en hög 
handlings- och bruksflexibilitet i de flesta av de studerade fallen. Därför är 
ett införande av tekniken enligt en "planera-genomföra" modell vanskligt 
av två orsaker. För det första innebär teknikens öppenhet, inskriptionens 
bruksflexibilitet, att projektet kan "driva iväg", vilket innebär att teknikens 
roll och funktion i konkreta användningssituationer, kan bli något helt 
annat än det planerade (se även Ciborra 1996:8). För det andra innebär 
inskriptionens höga handlingsflexibilitet att det inte finns några mekanis
mer som med automatik styr mot en teknikanvändning, när den tekniska 
artefakten väl är på plats i den lokala miljön. Men om artefaktens inskrip
tioner har en låg handlingsflexibilitet, samtidigt som bruksflexibiliteten är 
hög, hamnar artefakten omgående i detta fält. Aktörerna kommer inte att 
ha några alternativ till hur en uppgift skall lösas, utan de är "tvingade" att 
använda den nya tekniken. Detta leder till att det nya handlingsprogram-
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met snabbt rutiniseras i den lokala miljön, i samma ögonblick som den 
gamla utrustningen ersätts med den nya. Men eftersom inskriptionen i 
artefakten medger en hög bruksflexibilitet, kan en fortsatt rörelse ske snett 
uppåt höger i fältet. Vi kan också identifiera en lite mera tveksam variant 
av traditionell implementering. I en situation där ingen av de inblandade 
aktörerna kan karakteriseras som en eldsjäl, bygger mobiliseringen av 
aktörsnätverket på åtaganden som aktörerna har gjort genom sin medver
kan i projektet. Aktörerna utför de handlingar som förväntas av dem. Men 
om de inte upplever ett positivt utbyte av aktiviteterna, kommer projektet 
att föras bort från agendan när det är avslutat, eftersom aktörernas åtagan
den endast gällde under en begränsad tid. 

Om utvecklingen av användningen av IT-artefakterna slutligen kommer till 
infusionsfältet, så används de för att lösa avsedda och uppdykande 
uppgifter, samt för att kommunicera med andra aktörer i ändamålsenliga 
fall. Dessutom är användningen av artefakterna utbredd till de flesta 
potentiella användarna i organisationen. Nu skall dock inte infusionsfältet 
ses som IT-artefaktens nirvana. Huvudtanken bakom att beskriva infu
sionsprocessen som utvecklingen av användningen av IT-artefakten, är att 
det intressanta är handlingarna som vidtas med artefakterna och hur dessa 
handlingar betraktas över tiden. Som underströks i kapitel 1 är det inte 
artefakten i sig som är intressant, utan det är dess egenskaper och vilka 
aktiviteter dessa egenskaper leder till. I ATM- och PAT-projekten har det 
inte varit intressant att studera ett videokonferenssystem med TV-skärmar, 
utan det är vad aktörerna gör med möjligheten att sända ljud och bild i 
realtid som är intressant. När tekniken sedan utvecklas, t.ex. att utrust
ningen blir mindre och mera lättillgänglig, samt att bildlagringsmöjligheter 
tillkommer, så kommer detta att få konsekvenser för hur uppgifter kan 
lösas inom organisationen. Detta understryker än en gång omöjligheten att 
tala om IT-artefaktens fulla potential. 

INFUSIONSPROCESSENS DRIVKRAFTER 

I föregående avsnitt har fyra utvecklingsstadier i infusionsprocessen 
beskrivits mellan vilka processen kan utvecklas successivt eller språngvis. 
Men en högst relevant fråga har vi bara snuddat vid, nämligen, vad driver 
processen i de olika riktningarna? Om rörelsen i horisontalled betraktas 
först, så symboliserar den en utveckling av artefaktens användningsområ
den. Eftersom tekniken är öppen så är användningsområdena inte givna på 
förhand, utan översättningarna rör till en böljan övergripande tillämp
ningar. Vad som är tydligt i fallen är att tiden är viktig för att aktörerna 
skall få möjlighet att experimentera med utrustningen. Fallen visar att 
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denna vandring i horisontalled ter sig som den minst problematiska. Men 
detta antagande bygger på att det finns eldsjälar i de lokala miljöerna som 
har en vilja att testa teknikens gränser. Med andra ord är möjligheten att 
skapa ett tidsmässigt utrymme för eldsjälarna att testa och experimentera 
med tekniken en central drivkraft. Tiden kan ses i två dimensioner när 
detta utrymme skall skapas: tiden som en förutsättning för en lärprocess 
och tiden som en resurs. Aktörerna måste ges ett utrymme för att hinna 
med att prova olika användningsområden för tekniken. Men detta är en 
omständighet som aktörerna i de lokala miljöerna har ett begränsat infly
tande över. I stället är detta en fråga för de aktörer som har makten över 
organisationens fördelning av resurser. Men resurstilldelning kommer inte 
att ske av sig självt, utan i stället måste ett antal oumbärliga aktörer mobi
liseras för att den nödvändiga tiden skall kunna avsättas. Det är också 
viktigt att understryka att eldsjälen har en förmåga att kombinera egenska
perna hos artefakterna med de uppgifter som skall lösas i verksamheten, 
men utan alltför hårda låsningar till tidigare tanke- och handlingsstrukturer 
i den organisatoriska kontexten. I kapitel 2 berördes ett annat utmärkande 
drag för dessa aktörer, nämligen en förmåga till reflektion i handlingen, 
som innebär att teknikens egenskaper kan korsbefruktas med aktiviteter i 
verksamheten, varvid idéer om användningsområden kan uppstå. 

En förflyttning uppåt i fältet i figur 10.1 medför att användningsområdena 
rutiniseras och sprids. Detta innebär också att mobiliseringen av aktörs
nätverket stabiliseras, vilket är det samma som att mobiliseringen sker med 
en viss regelbundenhet. Dessutom innebär en förflyttning uppåt att 
nätverket expanderar. Förflyttningen uppåt är något mer problematisk, 
jämfört med den horisontella förflyttningen. En central drivkraft bakom 
denna förflyttning är transformeringen av betydelse, dominans- och legi
timitetsstrukturer, både i de lokala miljöerna och inom det organisatoriska 
fältet, vilket innebär att telemedicinanvändningen ges en betydelse som en 
legitim handling för att lösa olika uppgifter. Det första steget mot en stabi
lisering är inte så mycket en fråga om att stabilisera mobiliseringen av 
aktörsnätverket för specifika användningsområden, eftersom sökprocessen 
för ändamålsenliga användningsområden också befinner sig på ett tidigt 
stadium. Snarare är det en stabilisering av teknikanvändningen i sig i den 
lokala miljön, som är central. Detta innebär att aktörerna skapar en bild av 
tekniken som ett ändamålsenligt medel för kommunikation. En central 
dimension i uppbyggandet av teknikbilden är tiden, som gör att aktörerna 
gradvis tillskriver tekniken en betydelse som ett legitimt sätt att kommuni
cera på. Men för att en transformering av strukturerna skall kunna ske, 
spelar de katalyserande handlingsprogrammen en central roll. Dessa hand
lingsprogram banar, bildligt talat, vägen för aktörerna fram till den 
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tekniska artefakten. Men också de signifikanta aktörerna spelar en central 
roll för rutiniseringen av användningen av artefakten. Artefakten i sig kan 
vara en signifikant aktör, om den är en obligatorisk passage. Artefakten 
kan också göras till en OPP genom att minska inskriptionernas handlings
flexibilitet. Ett exempel på detta skulle vara ett påbud från Socialstyrelsen 
om att fryssnitt skall vara obligatoriskt för vissa typer av operationer. Ett 
annat exempel på hur inskriptionernas handlingsflexibilitet kan sänkas, 
d.v.s. att artefakten används rutinmässig, är att koppla dem till andra 
komplexa nätverk, som t.ex. den vetenskapliga studien. De mänskliga 
signifikanta aktörerna spelar en väsentlig roll för rutiniseringen av 
användningen av artefakten, i de fall där artefakten inte är en OPP från 
början, eller när det inte går att minska inskriptionens handlingsflexibilitet 
genom att koppla den till ett komplext nätverk. Detta sker när en signifi
kant aktör legitimerar användningen av artefakten som en del i de dagliga 
rutinerna. I och med dennes agerande blir det legitimt för övriga aktörer i 
den lokala miljön att använda artefakten. 

UPPGIFTSBASERADE AKTÖRSNÄTVERK 
I föregående avsnitt beskrivs infusionsprocessen som två delprocesser. För 
det första i termer av en översättningsprocess, där användningsområden 
för den tekniska artefakten realiseras genom att mobilisera ett aktörsnät
verk. För det andra som en stabilisering och expansion av aktörsnätverket. 
Men genom att följa tekniken har det varit möjligt att se att de aktörsnät
verk som mobiliseras runt telemedicinen har skiftat innehåll, beroende på 
de uppgifter som skall lösas. T.ex. kan vi se att det aktörsnätverk som 
mobiliseras för att hantera en viss typ av återbesök inom ÖNH, har en 
något annorlunda rollbesättning jämfört med det nätverk som mobiliseras 
för att konsultera en hudspecialist. Detta innebär att översättningsproces
sen resulterar i olika aktörsnätverk där rollbesättningen definieras av upp
giften som skall lösas. Således kan det hävdas att översättningsprocessen 
resulterar i ett antal uppgiftsbaserade aktörsnätverk. Detta innebär att infu
sionsprocessen kan ses som mobilisering, stabilisering och expandering av 
olika uppgiftsbaserade aktörsnätverk. En central slutsats för att förstå infu
sionsprocessen i ett ANT-perspektiv blir då att ju fler nätverk som kan 
mobiliseras, stabiliseras och expanderas, desto längre fortskrider infu
sionsprocessen. 

Det uppgiftsbaserade aktörsnätverk som mobiliseras i samband med tele
medicinanvändningen är inget unikt i sig. Sjukvården kan ses som ett 
aktörsnätverk som löser en mängd rutinartade uppgifter och hanterar en 
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rad mångfacetterade problem. Men poängen är att aktörsnätverket som 
utgör sjukvården är uppbyggt av ett stort antal uppgiftsbaserade nätverk 
som mobiliseras i olika konstellationer, som är mer eller mindre beroende 
av varandra. T.ex. kan det nätverk som krävs när en patient kommer in för 
hälsokontroll på vårdcentralen fungera oberoende av det nätverk som 
krävs för en "by-pass"-operation vid universitetssjukhuset. Båda nätverken 
kan existera oberoende av varandra, men de är två delar av det komplexa 
aktörsnätverk som utgör häslo- och sjukvården. En högst relevant fråga i 
detta sammanhang, som vi skall återvända till, blir hur de uppgiftsbaserade 
aktörsnätverk som skall mobiliseras för att lösa en uppgift via telemedicin, 
kan kopplas samman med existerande uppgiftsbaserade nätverk som finns 
i de lokala miljöerna? 

Att se resultatet av översättningsprocessen som en mobilisering av upp
giftsbaserade aktörsnätverk, innebär att det kan vara problematiskt att 
direkt applicera Callon's (1986b) modell av översättningsprocessen som 
en förklaring till hur aktörsnätverket mobiliseras, vilket uppmärksamma
des i slutet av kapitel 9. Översättningsprocessens fyra faser, problematise-
ring, intresseskapande, enrollering och mobilisering av de allierade, kan 
ses i de studerade fallen. Men som redan nämnts, ser det ut som att proces
sen upprepas i en varierande utsträckning. Första rundan i processen sker i 
samband med att beslutet fattas om att satsa på telemedicinprojekten, men 
sedan måste tekniken och dess talesmän enrollera nya aktörer för att pro
cessen skall fortlöpa. 

Användningen av telemedicintekniken under den första tiden kan ses som 
en andra mobilisering av de allierade43. Men nätverket är fortfarande 
bräckligt p.g.a. inskriptionens höga handlingsflexibilitet, vilket framgår av 
fallbeskrivningarna. I vissa fall enrolleras nya aktörer i olika uppgiftsbase
rade nätverk utan några större problem, eftersom bevisen har varit överty
gande för att aktörerna skall acceptera sin roll i nätverket. I andra fall 
lyckas inte mobiliseringen av det uppgiftsbaserade nätverket, eller så finns 
det problem med att enrollera nya aktörer. Dessa nya frågor och problem 
som dyker upp, innebär att nya obligatoriska passager måste passeras 
genom att processen återvänder till problematiseringen. Detta är en förut
sättning för att nätverken skall stabiliseras och expanderas. Resonemanget 
innebär att översättningsprocessen återvänder från mobiliseringen av de 
allierade till någon av de föregående faserna (se figur 10.2). I de fall där en 
ny OPP finns måste processen återvända till problematiseringen för att 

43 Första mobiliseringen sker vid investeringsbeslutet. 
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möjliggöra en mobilisering, stabilisering och expandering av det uppgifts-
baserade nätverket. 

Problematisering 

Mobilisering av 
de allierade Intresseskapande 

Enrollering 

Figur 10.2. Modifierad modell av översättningsprocessen. 

De problem och frågeställningar som leder till att översättningsprocessen 
åter måste passera problematiseringen, kan karakteriseras som någon form 
av kontroverser som måste lösas för att möjliggöra en mobilisering, stabi
lisering och expandering av det uppgiftsbaserade nätverket. Kontroverser 
som däremot redan är lösta har placerats i den svarta lådan och de utgör 
därmed inget hinder för att enrollera flera aktörer. De kontroverser som 
uppstår har sin grund i att de aktörer som är talesmän för tekniken inte har 
lyckats liera översättningarna med övriga aktörers intressen, eller kunnat 
leverera tillräckligt starka bevis. Återvändandet till problematiseringen 
innebär att teknikens talesmän t.ex. kan försöka att stärka översättningens 
inskription genom att knyta den till något stort och komplext nätverk i 
omgivningen, eller genom förhandlingar med övriga aktörer så att deras 
intressen kan tillgodoses. För att stabilisera och expandera de uppgiftsba
serade nätverken är det mycket troligt att denna process måste gå några 
varv. Från de studerade fallen skulle detta kunna exemplifieras med att i en 
första runda måste man kunna visa på att det går att ställa en säker diagnos 
med hjälp av bilder som överförs via systemet. I detta fall skulle teknikens 
talesmän använda den vetenskapliga studien för att placera kontroversen i 
den svarta lådan. För att ytterligare stabilisera och expandera nätverket, 
skulle en andra runda kunna innebära förhandlingar mellan teknikens 
talesmän och övriga aktörer om t.ex. vilka fall som rutinmässigt kunde 
hanteras via telemedicin, eller hur konsultationerna skall ersättas. 

Om vi betraktar figur 10.2 igen, så är det viktigt att understryka att det 
pågår ett antal översättningsprocesser synkront, som resulterar i en mobili
sering, stabilisering och expandering av de uppgiftsbaserade nätverken. 
Det kan t.ex. pågå en enrollering av aktörer till ett nätverk där de levere
rade bevisen har varit tillräckligt straka för att övertyga aktörerna, samti
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digt som det pågår förhandlingar för att lösa en kontrovers i ett annat 
nätverk. Dessa olika nätverk kan vid första anblicken verka vara åtskilda, 
men de är i allra högsta grad sammanlänkade, genom att tekniken är en 
aktör i samtliga nätverk. Genom att tekniken är den aktör som nätverken 
mobiliseras kring, blir det möjligt att beskriva infusionsprocessen som en 
mobilisering, stabilisering och expandering av de uppgiftsbaserade nätver
ken. Men också de mänskliga aktörerna ingår i olika nätverk som definie
ras av den uppgift som skall lösas med hjälp av tekniken. Här i ligger 
problemet med att åstadkomma en mobilisering, stabilisering och expan
dering av de uppgiftsbaserade nätverken. Tidigare nämndes att det redan 
finns ett antal uppgiftsbaserade nätverk i de lokala miljöerna där de 
mänskliga aktörerna ingår. Eftersom de uppgiftsbaserade nätverken som 
utgår från tekniken skall mobiliseras ad hoc, blir problemet hur de kan 
lieras med de befintliga nätverken och fungera "här och nu". Eller, om vi 
ser det från teknikens perspektiv, hur kan de mänskliga aktörerna lieras 
med tekniken, så att tekniken kan ta sig in i de befintliga uppgiftsbaserade 
nätverken och transformera dem? 

MOBILISERING AV UPPGIFTSBASERADE 
AKTÖRSNÄTVERK 

En central frågeställning är hur mänskliga och icke mänskliga aktörer skall 
kunna mobiliseras i och växla mellan olika uppgiftsbaserade nätverk, så att 
dessa kan fungera tillsammans. Frågan är om sättet mobiliseringen sker på, 
har någon konsekvens för stabiliseringen och expanderingen av nätver
ken? Om vi börjar med att se på mobiliseringen av de uppgiftsbaserade 
nätverken, så kan den karakteriseras på tre sätt utifrån de mekanismer som 
utlöser mobiliseringen: tidsstyrd mobilisering för beslutsstöd och kompe
tensutveckling, problemstyrd mobilisering, samt "resursbesparande" 
mobilisering. Att göra en kategorisering utefter de mekanismer där nätver
ken mobiliseras, möjliggör en urskiljning av de förutsättningar som påver
kar mobilisering, stabilisering och expandering av nätverken. 

Den tidsstyrda mobilisering för beslutsstöd och kompetensutveckling äger 
rum på en förutbestämd tidpunkt, för att skapa en kunskap om ett problem 
som kan variera från gång till gång. Denna mobilisering kan exemplifieras 
med olika konferenser som arrangeras med hjälp av telemedicintekniken, 
där problemet på förhand inte är specificerat. En gemensam nämnare i 
fallen är att problemägaren (patienten) mycket sällan är närvarande och 
konferensen fungerar som ett beslutsstöd för aktörernas fortsatta hand
lingar. Den problemstyrda mobiliseringen innebär att mobiliseringen sker 
när en viss typ av problem dyker upp och problemägaren (patienten) ofta 
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är närvarande. Vidare känner den konsulterande parten ofta ganska väl till 
vilken typ av kompetens som efterfrågas. De två beskrivna situationerna 
kan ses som resursbesparande, men poängen är att det är tiden, respektive 
problemets art som är utlösande. Vid mobiliseringen för "resursbespa
rande", kan tiden ses som en utlösande mekanism, men den egentliga 
anledningen är att aktörerna inte skall behöva utnyttja tiden för "icke 
produktiva" aktiviteter, som t.ex. resor till sammanträden. 

En poäng med att dela upp mobiliseringen av det uppgiftsbaserade nätver
ket efter utlösande mekanismer, är att se om det finns en möjlighet att säga 
något om förutsättningar och hinder för mobiliseringen, samt varför nät
verket stabiliseras. En faktor som påverkar att mobiliseringen skall kunna 
ske "här och nu" är hur övriga nätverk ser ut som aktörerna ingår i. I de 
fall där mobiliseringen är tidsstyrd, finns det en möjlighet för aktörerna att 
reducera komplexiteten i sin verksamhet. Aktörerna får genom en viss 
framförhållning möjligheter att planera sin verksamhet och bedöma vilka 
kompetenser som behövs vid mobiliseringen, vilket skapar ökade förut
sättningar för att mobiliseringen lyckas. Ytterligare en förutsättning för 
den tidsstyrda mobiliseringen är att aktörerna har ett motiv för att ställa 
upp. Dessa motiv har diskuterats i tidigare kapitel och kan mycket över
gripande sammanfattas som en vilja att dela med sig av kunskaper och ta 
del av kunskaper för att ge patienterna en bättre service. Samma motiv 
gäller vid den problemstyrda mobiliseringen. Men skillnaden mot den 
tidsstyrda mobiliseringen är att det är svårare för aktörerna att vara 
tillgängliga i det uppgiftsbaserade nätverket, eftersom det är svårare att 
förutsäga när en mobilisering skall ske. För att den problemstyrda mobili
seringen skall kunna genomföras, spelar de katalyserande handlingspro
grammen som finns i de lokala miljöerna en viktig funktion. Dessa 
program möjliggör för aktörerna att inta sina platser i det uppgiftsbaserade 
nätverket som skall mobiliseras vid en telemedicinkonsultation. De kataly
serande handlingsprogrammen kan ses som ett sätt att minska komplexi
teten i aktörernas verksamhet, vilket innebär att de kan inta sina platser i 
nätverket vid en problemstyrd mobilisering. 

Beträffande förutsättningar för stabilisering och expandering av de upp
giftsbaserade nätverken, kan skillnader ses när mobiliseringen är problem-, 
respektive tidsstyrd. Vid den problemstyrda mobiliseringen är det troligt 
att det kommer att utvecklas en praxis för vilka typer av uppgifter som 
kommer att lösas i nätverket. Detta kommer att innebära att varje typ av 
uppgift som hanteras, relativt snart kommer att läggas i en svart låda. Detta 
scenario kommer troligen att vara tydligast där det finns en viss maktför
delning mellan aktörerna, som baseras på kompetens inom ett visst 
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område. Konkret innebär detta att de uppgifter som de medicinska specia
listerna anser går att lösa via telemedicin och man är överens med 
distriktsläkarna, kommer relativt snabbt att hamna i den svarta lådan. 
Kommer någon av de konsulterande aktörerna att bryta mot denna norm, 
kommer han, eller hon troligen relativt snabbt att utsättas för någon form 
av sanktion. Att problemen som kan lösas läggs i den svarta lådan, 
kommer också att öka förutsättningarna för en spridning av det uppgifts-
baserade nätverket, eftersom den aktuella kontroversen är löst. Men förut
sättningen är att det finns talesmän för tekniken, eller det nya handlings
programmet, i de miljöer dit nätverket skall expandera. Men i likhet med 
mobiliseringen av nätverket, kommer de katalyserande handlingspro
grammen att ha en fortsatt central roll för stabiliseringen och spridningen. 

Vid den tidsstyrda mobiliseringen för beslutsstöd och kompetensutveck
ling, finns det inte lika stora möjligheter att förpacka speciella uppgifter i 
en svart låda. Men som redan framgått kommer mobiliseringen att under
lättas i och med att den är tidsstyrd. En förutsättning för stabilisering är att 
det finns handlingsprogram för att samla problem som skall hanteras när 
nätverket mobiliseras, samt för att underlätta mobiliseringen i sig. Men det 
som stabiliserar nätverket är aktörernas upplevda utbyte vid de tillfällen 
som nätverket mobiliseras. Så länge som aktörerna upplever aktiviteten 
som meningsfull, förblir den svarta lådan stängd. Men i det ögonblick nya 
aktörer kommer in som skall bidra med kunskap, utmanas nätverket. Om 
inte den nya aktören motsvarar förväntningarna, så eroderar den svarta 
lådan. 

Vid mobiliseringen där resursbesparande är den centrala drivkraften, är 
utbytet för aktörerna mera påtagligt i och med den tidsbesparing som kan 
ske. Vad som kan hota mobiliseringen och stabiliseringen av detta nätverk, 
kan möjligen vara ett överutnyttjande av mediet. Detta innebär att aktö
rerna kommer att sakna dimensioner i den sociala interaktionen som det 
direkta mötet kan ge. 

Genom att följa tekniken har det blivit möjligt att beskriva infusionspro
cessen och översättningsprocessen som en mobilisering, stabilisering och 
expandering av uppgiftsbaserade aktörsnätverk. Genom att se infusions
processen som en översättning av artefaktens allmänna egenskap/er till 
konkreta användningsområden i lokala miljöer, har det också blivit möjligt 
att utveckla modellen av översättningsprocessen. I och med att översätt
ningarna resulterar i olika uppgiftsbaserade aktörsnätverk som definieras 
av den uppgift som skall lösas, har det blivit tydligt att översättningspro
cessen består av ett antal synkrona processer som befinner sig i olika faser. 
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11 

STUDIENS RESULTAT OCH 
FÖRSLAG TILL FORTSATT 

FORSKNING 

Genom att befintliga kunskaper om infusions- och implementeringspro-
cesser har kombinerats med Actor Network Theory (ANT) i denna studie, 
har en teoretisk vidareutveckling möjliggjorts. Hur denna teoretiska vida
reutveckling har skett visas övergripande i figur 11.1, där det framgår 
vilka begrepp och fenomen som har bidragit till utvecklingen av en ökad 
kunskap om de tre huvudområden som behandlas i denna bok. 

INFUSIONSPROCESSEN 

Översättning 
Uppgiftsbaserade 
nätverk 

Implementerings-
cykler Fokus i 

implementeringen Modifiering av över
sättningsprocessen & 
inskriptionsbegreppet 

ANT IMPLEMEN-
TERING 

Inskriptionernas inverkan 
på "implementeringsstrategi" 

Implementeringscykler -
modifierad översättningsprocess 

Figur 11.1. Kopplingar mellan studiens huvudområden. 

Genom att studera infusionsprocessen ur ett ANT-perspektiv har det blivit 
möjligt att utveckla kunskapen om processen, samtidigt som en utveckling 
har möjliggjorts av begrepp inom ANT. Vidare har också implemente-
ringsbegreppet visat sig vara användbart för att öka kunskapen om infu
sionsprocessen, samtidigt som studien har bidragit till en ökad kunskap om 
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implementering av ny teknik. De huvudsakliga bidragen inom de tre 
områdena kan sammanfattas enlig följande: 

• Infusionsprocessen kan förstås som... 
- en översättningsprocess 
- mobilisering, stabilisering och expandering av 

uppgiftsbaserade aktörsnätverk 
- implementeringscykler 

• ANT har utvecklats genom... 
- en reviderad modell av översättningsprocessen 
- en precisering av inskriptionsbegreppet 
- en differentiering av aktörernas roller 

• Kunskapen om implementering har utvecklats genom: 
- vad som fokuseras i implementeringen 
- inskriptionernas inverkan på implementeringsstrategi 

Genom att använda översättningsbegreppet är det möjligt att se infusions
processen som en process där teknikens allmänna egenskap/er översätts till 
användningsområden för tekniken i de lokala miljöerna, där den blir 
tillgänglig. Dessa användningsområden realiseras genom att olika upp
giftsbaserade aktörsnätverk mobiliseras och där aktörernas roller definie
ras av den uppgift som skall lösas. Vidare innebär en återkommande 
mobilisering av det uppgiftsbaserade nätverket att en stabilisering sker av 
nätverket, vilket är en central dimension i infusionsprocessen. Ytterligare 
ett sätt att stabilisera nätverket är att det expanderar, vilket innebär att 
aktörer i olika lokala miljöer enrolleras i nätverket. Mobiliseringen, stabi
liseringen och expanderingen av de uppgiftsbaserade nätverken, som 
beskriver infusionsprocessen, genomgår också ett antal olika utvecklings
stadier som illustreras i figur 10.1 i kapitel 10. Denna process där tekni
kens allmänna egenskap/er översätts till ändamålsenliga användningsom
råden för tekniken, som sedan rutiniseras och sprids, beskrivs mera i detalj 
i kapitel 9 och illustreras av figur 9.8. Ytterligare ett sätt att förstå infu
sionsprocessen är att beskriva den som de implementeringscykler, som 
visas i figur 2.2 i kapitel 2. Cyklerna symboliserar implementeringen av de 
användningsområden som är ett resultat av översättningen av teknikens 
allmänna egenskap/er. 

När infusionsprocessen studeras ur ett ANT-perspektiv, blir det också 
möjligt att vidareutveckla delar av ANT. I den ursprungliga modellen av 
översättningsprocessen, som beskrivs i kapitel 2, byggs ett aktörsnätverk 
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upp genom fyra olika stadier, där det sista stadiet, mobilisering av de allie
rade, är ett uttryck för att aktörsnätverket har stabiliserats. Emellertid kan 
detta nätverk utmanas när som helst och omvandlas eller upplösas. Men 
genom att infusionsprocessen har beskrivits som en mobilisering, stabili
sering och expandering av uppgiftsbaserade aktörsnätverk, kan vi se att 
översättningsprocessen inte är rätlinjig, utan den går snarare i loopar. 
Dessa loopar symboliserar skapandet av det uppgiftsbaserade nätverket, 
vilket innebär att det samtidigt kan pågå ett antal översättningsprocesser 
som befinner sig i olika stadier. Detta illustreras av figur 10.2 i kapitel 10. 
Genom att beskriva infusionsprocessen som skapandet av uppgiftsbase
rade aktörsnätverk, kan vi också se att det aktörsnätverk som skapas runt 
telemedicintekniken inte skall hållas stabilt i alla sina delar för att proces
sen skall fortlöpa. Stabiliseringen av ett uppgiftsbaserat aktörsnätverk är 
enbart en förutsättning för infusionsprocessen. För att processen skall fort
sätta krävs det att delar av nätverket déstabiliseras. Detta sker genom att 
någon aktör vill enrollera ytterligare aktörer, eller att nya användningsom
råden enrolleras och därmed lägger grunden för skapandet av nya 
uppgiftsbaserade aktörsnätverk. Översättningsprocessen kommer då att gå 
tillbaka till någon av de föregående faserna och finns det en fråga som blir 
en obligatorisk passage, måste processen återgå till problematiseringen. 
Det är också viktigt att understryka, när infusionsprocessen studeras, att 
det synkront pågår ett antal översättningsprocesser som befinner sig i olika 
faser (se även kap 10). 

En central poäng i ANT är att alla aktörer är lika betydelsefulla för att ett 
aktörsnätverk skall kunna mobiliseras, vilket också framgår tydligt av stu
dien. Men studien har också visat på att vissa aktörer spelar en centralare 
roll än andra aktörer, om någon form av utveckling eller förändring skall 
ske i aktörsnätverket. Signifikanta aktörer och eldsjälar spelar en avgö
rande roll för nätverkets stabilisering och expansion. Detta sker genom att 
eldsjälen driver processen där teknikens allmänna egenskaper översätts till 
konkreta användningsområden i organisationens verksamhet, medan den 
signifikanta aktören kan enrollera andra aktörer. 

Genom att studera infusionsprocessens utveckling har det också blivit 
möjligt att utveckla inskriptionsbegreppet, genom att klassificera inskrip
tionerna i en teknisk artefakt utefter den handlings- och bruksflexibilitet 
som artefakten medger, vilket illustreras i figur 9.3 i kapitel 9. En teknisk 
artefakt med en inskription som medger en hög handlingsflexibilitet, inne
bär att aktören har relativt sett stora valmöjligheter huruvida den tekniska 
artefakten skall användas för att lösa en uppgift eller inte. Om inskriptio
nen i den tekniska artefakten medger en hög bruksflexibilitet, innebär detta 
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att artefakten kan användas för att lösa en rad olika uppgifter, vilket också 
är en förutsättning för att en infusionsprocess skall kunna äga rum. För att 
infusionsprocessen skall fortlöpa, måste en stabilisering ske av det upp-
giftsbaserade nätverket, samtidigt som nya uppgiftsbaserade nätverk 
skapas i den fortsatta översättningsprocessen. Stabiliseringen av det 
uppgiftsbaserade nätverket sker när handlingsflexibiliteten sänks för det 
handlingsprogram som föreskrivs i det uppgiftsbaserade nätverket. Detta 
innebär att aktören i vissa situationer kommer att se användningen av arte
fakten som det ändamålsenliga sättet att lösa ett visst problem. 

Genom att studera infusionsprocessen för telemedicintekniken har det 
också varit möjligt att nyansera implementeringsbegreppet. I kapitel 2 förs 
en argumentation för att en traditionell syn på implementering, inte leder 
till en ökad kunskap om infusionsprocessen. Men genom att resa frågan 
om vad det är som är i fokus när implementeringen av en ny teknik stude
ras, kan begreppet bli användbart för att beskriva infusionsprocessen. 
Genom att förflytta fokus från implementering av tekniken i sig, till 
implementeringen av olika användningsområden för tekniken, kan infu
sionsprocessen beskrivas som implementeringscykler, som uppträder både 
parallellt och sekventiellt. Dessa cykler representerar vidare realiseringen 
av de användningsområden, som översättningen av teknikens allmänna 
egenskap/er resulterar i. 

Genom att klassificera inskriptionen i en teknisk artefakt efter den hand
lings- och bruksflexibilitet som medges, kan också en ökad förståelse 
skapas för vilka typer av implementeringsstrategier som kan tillämpas för 
olika teknikprojekt. Om inskriptionen i den tekniska artefakten medger en 
hög handlings- och bruksflexibilitet, innebär det att ett "planera-genom-
föra" perspektiv på implementeringen kommer att misslyckas. Om däremot 
implementeringen ses som en översättningsprocess, skapas också möjlig
heter för att infusionsprocessen kan fortskrida. 

STUDIENS BIDRAG TILL PRAKTIKER 
Studien har tydligt visat på att vid införandet av en öppen nätverksteknik, 
som telemedicinen kan beskrivas som, måste man från organisationens 
sida ställa två övergripande frågor: 

• Vilka idéer finns det om teknikens användningsområden? 
• Kommer människor i organisationen att använda tekniken? 
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Bakgrunden till den första frågan är att den studerade tekniken inte är 
specialdesignad för sjukvården, utan telemedicinen erbjuder möjligheter 
att överföra ljud och bild i realtid mellan olika platser. Detta är också en 
konsekvens av teknikens öppenhet, vilket innebär att användningsområ
dena inte är preciserade på förhand, mer än på ett övergripande plan. Följ
den blir att det är först när tekniken blir tillgänglig i organisationen, som 
de praktiska tillämpningarna kan utvecklas. Den andra frågan kan vara 
lättare att ge ett mera precist svar på om man känner till förutsättningarna. 
Om den nya tekniken kommer att ersätta en gammal teknik som är en 
oumbärlig del i en process, så har användarna inget annat val än att 
använda den nya tekniken. Ett konkret exempel på detta är om jag vill 
köpa och lyssna på nyproducerad musik, så måste jag ha en CD-spelare, 
eftersom i princip all ny musik ges ut på CD-skiva. Men i två av studiens 
fall har inte den nya tekniken ersatt en befintlig teknik. Om vi fortsätter 
med musikliknelsen, kan vi säga att jag har en situation där jag kan lyssna 
på nyproducerad musik antingen via kassettband, vinylskiva, eller CD-
skiva. Frågan blir då hur jag får musiklyssnaren att välja CD om alla tre 
alternativen är tillgängliga? 

Då två inledande frågeställningarna leder till att två processer skall hante
ras mer eller mindre parallellt. För det första en sökprocess där teknikens 
användningsområden skall utforskas, eftersom tekniken inte är specialde
signad för verksamheten. För det andra skall de ändamålsenliga använd
ningsområdena som upptäcks, rutiniseras och spridas i organisationens 
verksamhet. För att hantera den första processen måste det finnas en med
vetenhet i organisationen om att det kan ske en förändring av teknikens 
roll och funktion i den konkreta användningssituationen, jämfört med vad 
som var planerat från böljan. Därför är det också vanskligt att sätta upp 
alltför detaljerade mål i projektets början, just p.g.a. teknikens öppenhet. 
Detta leder till att de personer som på något sätt berörs av teknikprojektet, 
måste försöka klassificera tekniken. Finns det få eller många tänkbara 
praktiska tillämpningar? Har de potentiella användarna något alternativ till 
att använda den nya tekniken? Om man i organisationen kan se vilka 
karaktärsdrag som finns hos tekniken, blir det också möjligt att säga något 
om hur den vidare processen skall hanteras. I de fall där vi vet att tekniken 
ersätter en befintlig teknik och där den praktiska tillämpningen är väldefi-
nierad, kan en traditionell "planera-genomföra" process tillämpas. Men om 
de praktiska användningsområdena inte är väldefinierade och de potenti
ella användarna fortfarande har andra alternativ, kommer en detaljerad 
"planera-genomföra" metod att leda till att möjligheterna inte utnyttjas, 
alternativt att projektet blir misslyckat. 
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Vilka råd kan då ges om vi har en situation där teknikens praktiska 
användningsområde inte är väldefinierade och de potentiella användarna 
fortfarande har andra alternativ till den nya tekniken? När teknikens 
användningsområden skall utforskas gäller det att hitta eldsjälar i de lokala 
miljöer där tekniken introduceras. Dessa eldsjälar skall ha en vilja och ett 
intresse för att utforska teknikens möjligheter och begränsningar. Men 
dessa personer får inte enbart vara fokuserade på tekniken, utan de skall 
också ha en förmåga att se hur tekniken kan användas i organisationens 
verksamhet. Ytterligare en viktig faktor är att eldsjälarna ges ett utrymme 
för att experimentera med tekniken, för att på så sätt hitta de ändamålsen
liga användningsområdena. Men det krävs också en medvetenhet om att 
teknikanvändningen på sikt inte får vara beroende av dessa eldsjälar, om 
användning av tekniken skall spridas inom organisationen. 

För att beroendet av eldsjälarna skall minska och att de olika använd
ningsområdena skall accepteras och spridas, är det viktigt att se vilka krav 
som kommer att ställas på förändring av rutiner i den befintliga verksam
heten. Detta är en grundförutsättning eftersom i princip all ny teknik har en 
påverkan på processer i organisationen. Här kan en förändring av rutinerna 
underlättas om det finns befintliga rutiner som kan fungera som katalysato
rer i förändringsarbetet. T.ex. kräver användningen av telemedicintekniken 
en samtidig närvaro av användarna. På de specialistavdelningar som har en 
rutinerad specialistläkare avsatt för att ta hand om akuta förfrågningar, 
kommer möjligheterna att vara relativt goda för en konsulterande läkare att 
få svar på sina frågor. Om sedan den tekniska utrustningen är placerad i 
samma rum som specialisten, förbättras förutsättningarna ytterligare för att 
den nya rutinen skall fungera. Men det är också viktigt att undersöka hur 
det nya arbetssättet som teknikanvändningen medför, förhåller sig till de 
normer och värderingar som finns inom olika grupper i organisationen. 
Men också rådande incitamentsstrukturer, såsom ekonomiska styr- och 
belöningssystem, kommer att påverka om och hur tekniken används. Detta 
är dock ingen statisk situation som är opåverkbar. Om man inom organisa
tionen på förhand har en någorlunda klar bild över hur normer, värderingar 
och incitamentsstrukturer ser ut, kan man försöka analysera vilka delar 
inom norm-, värderings- och incitamentsstrukturer som kan bli problema
tiska. Förutsättningen är att man inom organisationen har en klar bild, på 
en övergripande nivå, av vilka handlingsmönster som kan uppstå till följd 
av användningen av den nya tekniken. Om dessa villkor är uppfyllda finns 
det möjligheter att se vilka åtgärder som kan komma att krävas för att 
användningen av den nya tekniken skall accepteras. Det kan röra sig om 
förändringar av ekonomiska styr- och belöningssystem, visa på ekono
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miska kalkyler för, alternativt vetenskapliga studier av den nya metoden, 
etc., för att på så sätt bereda marken för det nya arbetssättet. 

NÅGRA TANKAR OM FRAMTIDEN FÖR 
TELEMEDICIN 

I denna studie bekräftas bilden av tidigare erfarenheter av telemedicin, att 
tekniken går utmärkt att använda i verksamheten och att kompetensen kan 
höjas utanför de stora sjukhusen. Men fortfarande rör det sig till en stor del 
om kommunikation mellan eldsjälar. Studiens främsta bidrag till "teleme
dicinpraktiker" är att påvisa hur man inom sjukvården skulle kunna gå från 
att telemedicinen enbart används i enstaka projekt, till att den används som 
en integrerad del i den ordinarie verksamheten. För att ta detta steg måste 
två parallella processer hanteras, för att telemedicinen skall kunna använ
das på ett allsidigt och integrerat sätt inom sjukvårdens vardagsverksam
het. Dessa två processer innebär för det första att användningsområden för 
telemedicinen måste utvecklas i verksamheten, eftersom tekniken inte är 
specialdesignad för medicinska tillämpningar. För att genomföra detta 
spelar eldsjälar på vårdcentraler och sjukhus en avgörande roll. Eldsjälarna 
måste ha en förmåga att kunna kombinera de egenskaper som tekniken 
erbjuder, med de uppgifter som skall lösas i verksamheten, men utan allt
för starka bindningar till hur verksamheten organiseras i dagsläget. En 
grundläggande förutsättning är också att organisationens ledning inser 
detta och avsätter nödvändiga resurser i form av tid. 

Den andra processen som skall hanteras och som är mera problematisk, är 
att de ändamålsenliga användningsområden som utvecklas för tekniken, 
också skall införlivas i de dagliga rutinerna, vilket medför nya arbetssätt. I 
de fall där incitamenten är tydliga för personalen möter verksamhetsför
ändringarna inget större motstånd, t.ex. att vissa möten ersätts med video
konferens, istället för tidsödande resor. Däremot är det betydligt mer pro
blematiskt om det nya arbetssättet uppfattas gå emot rådande normer och 
värderingar för hur arbetsuppgifter skall utföras. I detta fall är det viktigt 
att försöka analysera vad dessa normer och värderingar grundar sig på. Ett 
konkret exempel på detta är att en ny behandlingsmetod som inte blivit 
vetenskapligt validerad, har mycket svårt att vinna gehör, eftersom den 
vetenskapliga studien är en mycket stark institution inom sjukvården. Där
för kommer införandet av telemedicinen att underlättas om man kan visa 
en vetenskaplig studie som påvisar att telemedicinen är "medicinskt säker" 
i det aktuella fallet. 
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Ytterligare aspekter på om telemedicinanvändningen kan komma in i de 
dagliga rutinerna, är att teknikanvändningen medför att nya handlings
mönster etableras. Frågan är vilken möjlighet som finns för personalen att 
initiera en konsultation, respektive ta emot en konsultation, eller anordna 
en konferens? Om utrustningen t.ex. har bildlagringsmöjligheter eller ej, 
kommer att påverka huruvida en specialist kan avsätta tid för att svara på 
en förfrågan. Vidare är det också viktigt att försöka se vilka nya hand
lingsmönster som användning av telemedicinen medför, samt jämföra 
dessa handlingsmönster med de befintliga på olika avdelningar. Finns det 
t.ex. en rutinerad specialist som är avdelad för att ta emot telefonförfråg
ningar, så är sannolikheten mycket stor att en telemedicinsk konsultation 
går att genomföra, om utrustningen finns i samma rum som specialisten. 
Detta kan då jämföras med om det är en yngre orutinerad läkare, som 
måste förflytta sig till en annan del av sjukhuset för svara på en förfrågan. 

Slutligen är det också viktigt att poängtera när IT och sjukvård diskuteras, 
att telemedicinen inte skall ses i ett isolerat sammanhang. Snarare skall 
telemedicinen ses som en del i ett framtida integrerat informationssystem 
inom sjukvården, som möjliggör att patientinformation och övrig informa
tion kan göras tillgänglig på den plats den för tillfället bäst behövs. 

FORTSATT FORSKNING 
Genom att följa de studerade projekten under ca fyra års tid har det blivit 
möjligt att skapa en djupare kunskap om hur infusionsprocessen ser ut för 
en öppen nätverksteknik. Men eftersom den praktiska användningen av 
den studerade tekniken fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt skede 
beträffande utbredningen av tekniken och dess inverkan på organisatio
nernas verksamhet, skulle en uppföljande studie vara mycket intressant. I 
den genomförda studien har vi t.ex. kunnat se hur strömningar inom det 
organisatoriska fältet har haft en viss betydelse för att projekten initiera
des, men sedan har individuella aktörer i de lokala miljöerna fått en avgö
rande betydelse för projektens utveckling. Vidare har betydelsen av 
signifikanta aktörer och s.k. katalyserande handlingsprogram lyfts fram. I 
en uppföljande studie skulle olika aktörer och mekanismer som påverkar 
infusionsprocessen följas upp och analyseras ytterligare med avseende på 
vilken betydelse de har över tiden för infusionsprocessen utveckling. 

I boken har det framskymtat att infusionsprocessen delvis kan ses som en 
lärprocess, men det är en lärprocess där vissa aktörer står för lärandet, med 
avseende på hur tekniken kan användas. Ett uppslag som kan undersökas 
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vidare, är om det är vissa aktörer som står för lärandet i organisationen, 
t.ex. hur verksamhetsprocesser kan förbättras i olika avseenden, vartefter 
erfarenheterna förs vidare i organisationen. Ett problem som är kopplat till 
detta lärande har varit mycket tydligt under datainsamlingen. Ett flertal av 
de intervjuade har uttryckt en frustration över en brist på tid, både för att 
utföra de ordinarie arbetsuppgifterna och för att kunna utforska telemedi
cinen. En fråga är vilka effekter denna tidsbrist, verklig eller föreställd, får 
för organisationer på lång sikt. För ordinarie utvecklingsarbete finns det 
alltid speciellt avdelade resurser, men vad sker med det inkrementella 
utvecklingsarbetet som kan ske inom organisationens rutinverksamhet, 
t.ex. utveckling av arbetsprocesser som möjliggörs av ny teknik, om aktö
rerna i organisationen inte ges möjlighet att reflektera över hur den nya 
tekniken kan användas i arbetet? 

Av de teorier som har behandlats i boken kan utveckling ske av diskussio
nen i kapitel 9 om ANT och "structuration theory", för ytterligare teori
bildning om förändringsprocesser eller hinder för förändringsprocesser. 
Vidare har institutionsbegreppet berörts mycket flyktigt i denna bok. Men 
ANT kan vara ett intressant angreppssätt för att skapa en ökad kunskap om 
hur institutioner byggs upp, stabiliseras och förändras. Ett intressant spår 
att gå vidare på inom ANT är för det första att studera sambanden mellan 
centrala begrepp som t.ex. obligatoriska passager, inskriptioner och svarta 
lådor, eftersom detta inte är gjort i någon större utsträckning i litteraturen. 
För det andra skulle studier av svarta lådor som empirisk företeelse vara av 
intresse, hur ser de ut och vad innehåller de? 

Utifrån de teoretiskt inriktade förslagen på fortsatt forskning kan ett 
konkret förslag ges på ett angeläget område. Nämligen, att fortsätta studera 
hur användningen av telemedicintekniken kan gå från att röra sig om 
spridda projekt, eller eldsjälarnas öar, till att bli en etablerad del av sjuk
vårdens rutinverksamhet. I en sådan studie kan kunskapen om varför tek
niken används på ett visst sätt, eller varför vissa tillämpningar får ett 
bredare genomslag, fördjupas ytterligare utifrån den kunskapsutveckling 
som har skett i denna bok. 
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ENGLISH SUMMARY 
Great things have been expected from telemedicine technology in health 
care organizations since the beginning of the 1990's. Telemedicine can be 
defined as (AIM 1990): 

"The investigation, monitoring and management of patients and the 
education of patients and staff using systems which allow ready access 
to expert advice and patient information, no matter where the patient 
and relevant information are located. " 

The use of telemedicine is expected to imply many potential benefits in 
health care organizations; decreased costs, improved quality and compe
tence, and access to medical specialists (see e.g. Gamon 1993, Olsson 
1993). There is evidence that telemedicine technology is appropriate for 
different medical specialties (Grigsby et al 1995), but organizational 
mechanisms and problems of acceptance have constrained the development 
of use (Landstingsförbundet 2000). 

It is known that organizations do not use all capabilities of IT-applications, 
as means for the execution of a comprehensive set of tasks (see e.g. Falk & 
Ol ve 1996, Hammer & Champy 1994, Schnitt 1993, Hays & Jaikumar 
1988). One reason for this can be the openness and complexity of the tech
nology, this makes it difficult to forecast the function of the technology in 
use, since users gradually learn to discover and exploit features of the tech
nology (see e.g. Rosenberg 1982, Rice and Rogers 1980). 

In the light of this background, an important research issue has to be ad
dressed. How can the process be understood, where features of an open 
technology are developed and used as an integrated part in the organiza
tions operations? 

The notion of IT-infusion is used to characterize a state, or a process, where 
the full potential of an IT-application is being used (see Sullivan 1985, 
Cooper & Zmud 1990, Zmud & Apple 1992, Saga & Zmud 1994 and Saga 
1994). The notion of infusion has been variously defined from a focus on 
strategic meaning of IT (Sullivan 1985), to a focus on both the strategic 
meaning and use of the full potential of an IT-application (Saga 1994, Coo
per & Zmud 1990). One of the first definitions of infusion, made by Sulli
van (1985:5f), is related to the use of computers: 

"The degree to which IT has penetrated a company in terms of impor
tance , impacty or significance. ..A company with low degree of IT infu
sion finds that computers are not strategic to its business. A firm with 
high degree of infusion finds the technology crucial. " 
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It is important to emphasize that Sullivan (1985:6) distinguishes between 
infusion and diffusion. An organization can have a high level of IT diffu
sion, without a high level of IT infusion. Cooper & Zmud (1990:124f) go a 
step further in their definition of, by including the aspect of effectiveness: 

"Increased organizational effectiveness is obtained by using the IT 
application in a comprehensive and integrated manner to support 
higher level aspects of organizational work... The IT application is 
used within the organization to its fullest potential. " 

In the previous definitions of infusion, the perspective of infusion as a state 
is rather obvious. However, the use of the potential of an IT-application 
may not be reached immediately after its implementation. The comprehen
sive use of IT-applications assumes that attention must be paid to how or
ganizations organize work around new technologies (see e.g. Leonard-
Barton 1988, Stymne et al 1989, Quinn 1993, Hammer & Champy 1994). 
This implies that organizational members have to think and work in new 
ways (Hays & Jaikumar 1988), which indicates that it may be more appro
priate to view IT-infusion as a process. In line with the above, Saga's 
(1994) definition of infusion will serve as a point of departure for the fol
lowing discussion. Saga (1994:3) defines IT-infusion as: 

"...the process of embedding IT deeply and comprehensively within 
managerial and organizational work systemsf such that IT is used to 
its full potential to increase organizational effectiveness 

According to Saga's definition, it is important to stress that infusion should 
not be understood as a technologically oriented term, in the sense that the 
technical potential of an IT-application should be used without reference to 
the organization's objectives, strategies, etc. Comprehensive use of an IT-
application should have a beneficiai linkage to organizational activities. 

Given this background, the aim of the study is to: Increase the knowledge 
about the infusion process by analyzing conditions, driving forces and ob
stacles to a comprehensive and integrated use of the telemedicine technol
ogy in health care operations. The analysis will by facilitated by following 
the technology. 

How can the process of infusion be understood? A traditional implementa
tion perspective on IT-projects ignores important aspects of how the tech
nology can be used in a comprehensive manner. Even if the implementa
tion of an IT-project is regarded as successful, the technology's potential to 
transform organization work practices in a positive direction may be under
used, due to the fact that the technology risks being used far to early in a 
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routinized mode (Tyre & Orlikowskil994). At least two comprehensive 
reasons can be seen. First, there is an inherent bias towards routinization 
and stabilization in the implementation concept. Technology implementa
tion is usually defined as all activities and processes these are accomplished 
in order to institutionalize a new technology as a stable part of the organi
zation (see e.g. Ettlie 1984, Lucas 1991, Tornatzky & Johnson 1992). Sec
ond, the openness of technology, which means that the technology's appro
priation is not predestined, makes it difficult to forecast the actual use of 
technology. Thus, there is an obvious risk that attention is paid to the use of 
the technological artifact itself, instead of a focus on different tasks, these 
can be accomplished in a new mode. 

Given this background, an alternative perspective has to be applied on the 
infusion process, where the rational implementation perspective is replaced 
with a perspective that allows a more dynamic view on implementation of 
IT-projects. In order to achieve a deeper understanding of how the process 
can be understood where fields of applications of an IT-artifact are devel
oped into a stable part of an organization's daily activities, concepts from 
Actor Network Theory (ANT) (Callon 1986, Latour 1986, 1987) will be 
used. ANT is built on the assumption that society is a completely inter
woven sociotechnical web, consisting of a heterogeneous network of ac
tors, inscriptions, work practices and institutional and organizational ar
rangements (Hanseth and Monteiro 1997:185). 

THEORETICAL FRAME OF REFERENCE 

Saga (1994:38ff) has suggested three pathways, which can be conceptual
ized as the means by which infusion is realized. The three pathways to in
fusion are: 1) extended use: more of the technology's features being used in 
order to accommodate a more comprehensive set of tasks; 2) integrative 
use: technology is used in order to establish or enhance work flow linkages 
among a set of work tasks; 3) emergent use: technology is used in order to 
accomplish work tasks that were not feasible or recognized prior to the 
application of the technology to the work system. 

Saga found in a survey study of MIS used in small businesses (veterinary 
hospitals), the determinants and underlying constructs of IT-infusion 
showed in Figure 1. 
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Figure 1. Determinants of IT infusion (Saga 1994:125) 

Saga found further determinants of each of the three pathways (extended, 
integrative and emergent use) to IT-infusion (Table 1). Beliefs about use
fulness and change in operations were the most important predictors of all 
of the three pathways, while the other determinants were important for only 
one or two pathways. The diffusion of equipment by itself, would not be 
seen as a condition for infusion, but rather as creating opportunities for or
ganizational members to use IT. 

Extended use Integrative use Emergent use 

Beliefs about usefulness Beliefs about usefulness Beliefs about usefulness 

Changes in operations Changes in operations Changes in operations 

Equipment diffusion Equipment diffusion 

Perceptions of management support Perceptions of mgm support 

Governance structures Governance structures 

Attitudes to change Attitudes to change 

Frequency of communication Frequency of communication 

Knowledge of task goals Knowledge of task goals 

Ease of use 

Table 1. Predictors of extended, integrative and emergent use (Saga 
1994:166) 

The definition of infusion referred to in Section One and Saga's study pro
vide an important conceptual framework for how the infusion process can 
be understood. However, the role of the organizational context where the 
infusion process occurs is only treated in a limited fashion. The role of the 
context can have a strong bearing if the reconceptualization of work proc-
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esses is adopted or the technology is seen as useful. Orlikowski (1992), by 
using Giddens (1994) structuration theory, describes how structures of sig
nification, domination and legitimation impact the development of use of a 
new technology. It can be assumed that these structures play an important 
role if new modes of task execution would be accepted in the organiza
tional settings where the technology is introduced. 

Marks of Interrogation in the Previous Infusion Concept 

If the definition of IT-infusion is examined more closely, issues can be ad
dressed about the relationship between infusion and routinization and the 
relationship between infusion and implementation. 

In the definition of infusion, it was stated that the IT-application should be 
deeply and comprehensively embedded in organizational activities. How
ever, there is an inherent danger that this, in practice, is not the case. Tyre 
& Orlikowski (1994) demonstrate that the best opportunities for modifying 
and adapting a technology arise just after it has been implemented. There 
are strong tendencies within institutionalized practices that constrain and 
facilitate certain developments and deployments of technology (op cit.). 
Once systems behavioral patterns become entrenched, they can be very 
costly and difficult to change (Marcus 1983, Ettlie et al 1984). On the other 
hand, Dean et al (1992) claim that standardized use of technology is neces
sary for an organization to realize technology-facilitated, interconnected 
work flows. These two views are not necessary incompatible. It may be the 
case that there has to be some routinized use of one feature in order to ac
complish a limited set of tasks. This makes it possible for organization 
members to discover other capabilities of the IT-application. Robey & Sa-
hay (1996:108) claim that: 

"A gradual pace of technical change facilitates learning, which in 
turn dissolves potential resistance and encourages the development of 
useful applications ". 

It can also be claimed that there are implementation processes for each task 
that is accomplished through use of the new technology. Gutek et al 
(1988:234) argue that advanced IT consists of: 
"a set of loosely bundled capabilities that can be implemented in different 
ways". 

What is the relationship between implementation and infusion? The notion 
infusion appears in a stage model of the implementation process developed 
by Kwon & Zmud (1987) and Cooper & Zmud (1990). The model, with its 
roots in Levin's (1947) change model, includes both pre- and post imple
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mentation stages and is a synthesis of the two main streams, factor and 
process (Prescott & Conger 1995), in IT implementation research. The 
model contains six stages1; initiation, adoption, adaption, acceptance, routi-
nization and infusion (where the last three stages can occur in parallel as 
well as in a sequence). Thus, if the implementation process of an IT-
application is observed, given the previous discussion, the implementation 
stage may take a considerable period of time, if several capabilities are to 
be implemented. If IT implementation is viewed in a traditional way, there 
is a risk that the comprehensive and integrated use of IT will not be util
ised. There is a tendency to look more at the implementation and the use of 
the IT-application itself, rather than study the implementation of different 
fields of application. But if infusion is seen as a phenomenon placed above 
implementation, and the focus is on different the capabilities that can be 
implemented and used, traditional implementation models may still be ade
quate (see Figure 2). 

Initiation 
Initiation 

Adoption Adoption 
Routinizatioi 

Adaption Adaption 

Acceptance 

Routinizatioi 

Fields of applications 
for the IT-artifact 

Figure 2. The infusion process as cycles of implementation. 

IMPLEMENTATION - A PROCESS OF TRANSLATION 

However, the infusion process, or cycles of implementation, does not occur 
in a vacuum, and it cannot be taken for granted that an infusion process will 
occur as soon as the technical artifacts will became installed in a local set
ting. The destiny of the artifact is the hands of its potential users: 

"The spread in time and space of anything - claims, orders, artifacts, 
goods - is in the hands of people; each of these people may act in 

lrThe stages are also influenced by five different factors: user, task, technology, organi
zation and environment 
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many different ways, letting the token drop, or modifying it, or deflect
ing it, or betraying it, or adding to it, or appropriating it" (Latour 
1986:267) 

The process of translation, described in the quotation above; can be seen as 
a travel of ideas through time and space where the ideas on such a journey 
are materialized into objects or action (Czarniawska & Jorges 1996). How
ever, it is important to stress that it makes little sense to speak about trans
lation in general. A medium has to be defined into which the translation 
can be inscribed, e.g: public discussions, texts, technical objects, embodied 
skills, currencies - the possibilities are endless (Callon 1991:143). The con
cept of inscription refers to programs of action, or patterns of use, these are 
inscribed in a technical artifact (Akrich 1992:205). Further, programs of ac
tion can be inscribed weak/flexible or strong/inflexible in the technical arti
facts. An example of the former is a hammer, and a classical example of 
the latter is the assembly line in Chaplin's "Modern Times". (Hanseth & 
Monteiro 1997:186) 

The translation does not occur in a vacuum or automatically, rather, a fo
rum has to be created for the continuing travel and materialization of the 
ideas. This forum can be expressed in terms of an actor network, there the 
idea is translated over time and space. In this process of translation, four in
terwoven stages can be identified (Callon 1986:203ff); problematization, 
intéressement, enrolment, and mobilization of allies. 

The stage of problematization, an issue is defined as a problem by a group 
of actors. To solve this problem, it is necessary both to identify which ac
tors are indispensable, as well as what their roles and relations are to be in 
the problem-solving network. However, actors can have different goals for 
their participation in the network. Thus, it is crucial to find a question 
whose solution is of common interest for the participating actors, despite 
their different goals. This question is called an obligatory passage point, 
which means that the actors have to recognize that their alliance on the 
question can benefit each of them (Callon 1986:205ff). 

When a problem has been defined and participating actors and their tenta
tive roles are identified, the next step in the process is to stabilize the net
work. Callon (1986:207f) calls this step intéressement; 

"...the group of actions in which an entity attempts to impose and sta
bilize the identity of the other actors it defines through its 
problematization ". 
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It is important to emphasize that the actors' formulation of goals and roles 
does not appear in an independent manner, instead, they are adjusted and 
molded during action. This is logical if we consider that an individual or
ganization can be seen as part of a wider system in society (Brunsson and 
Olsen 1993). At the stage of intéressement, Callon argues for the necessity 
of weakening the actors' links with other entities, since these might nega
tively influence the roles of participating actors. 

The third stage, enrolment, is described by Callon (1986:211) as; 
"...multilateral negotiations, trials of strength and tricks that accom
pany the intéressement and enable them to succeed and a set of inter
related roles are defined and attributed to the actors who accept 
them. " 

This means that the question described as the obligatory passage point has 
to be transformed into a series of statements which are more defined. If the 
enrolment of others succeed, a black box will slowly be built, which means 
that things 'put' in the black box no longer have to be testified (Callon and 
Latour 1981). 

In the fourth stage, mobilization of allies, the question is raised whether the 
spokesmen for the actors are representative. Are they authorized to speak 
legitimately for the rest of the actors? A critical point here is to 'silence' 
actors in whose name the spokesmen speak. If there is a lack of authoriza
tion, or if other actors are not silenced, the network can be contested at any 
point in time. If the process of translation has succeeded, a constraining 
network of relationships has been built and room for maneuver has been 
limited for the entities concerned (Callon 1986:214ff). This is also an ex
pression of the extent to which the degree of flexibility of action has been 
decreased. 

In the case of open technologies, the infusion process can be seen as a 
process where generic features of a technology are translated into concrete 
acts in a network where human and non-human actors are mobilized, and a 
technological artifact is used to execute a wide array of tasks in organiza
tional settings. 

However, as we will see, the process of translation is not as straightforward 
as described above. Instead there are parallel, or sequential processes, go
ing through some or all the stages, depending on weather a question or con
flict is an obligatory passage point (see also Linde & Linderoth 2000). 
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ACCOMPLISHMENT OF THE STUDY 

The study encompasses two major cases and two minor cases. The major 
cases concern the introduction of telemedicine in a northern Swedish 
County Council at five sites: two health centers, two county hospitals, and 
one university hospital. The data collection has been accomplished through 
semi-structured interviews and participant observation during the period 
1994 to 1999. Interviews with both medical specialists and general practi
tioners were carried out on four occasions between 1996 and 1999 at the 
sites where the systems were used. Three hospital managers and three poli
ticians were interviewed one time each. In total 63 interviews have been 
carried out with 30 individuals. Additional data collection has been accom
plished by participant observation during 18 meetings of the project group. 
Ten of these meetings were held before the installation of the systems. 

The telemedicine technology has engaged a small number of individuals in 
the county council since the beginning of the 1990s. In autumn 1994, con
crete ideas were formed about which medical specialties were appropriate 
for participation in the telemedicine projects. The specialties were 
Dermatology (skin diseases), orthopedics, Otorhinolaryngology (Ear, Nose 
and Throat diseases), Pathology, Cytology, Surgery and Gynecology. A 
project group was formed consisting of physicians and personnel from the 
Department of Medical Technology. The main task for the group was to 
find the appropriate equipment and to plan the practical issues for the 
introduction of the technology, e.g. the physical location, need for 
education etc. In August 1996, the telemedicine equipment was purchased 
and installed. 
During this period, the project was divided into two sub-projects; General 
Telemedicine (GTE) and Telepathology (PAT). In both sub-projects, the 
technical platform was a video conferencing system that could be con
nected to medical equipment. The GTE project concerned communication 
between general practitioners at health centers and specialists at the county 
hospital, or at the university hospital. The specialties involved here were 
Dermatology, Orthopedics, and Otorhinolaryngology. The specialists were 
located at the university hospital, except for the orthopedists who were lo
cated both at the university and county hospitals. By connecting optical 
equipment to the video conferencing system, it was possible for general 
practitioners to examine, for example, the ear or the skin, of the patient and 
to transmit pictures, live or still, to the specialists. These could advise the 
general practitioners about the further treatment of the patient, and whether 
the patient should be admitted to hospital. 
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The PAT project concerned communication between medical specialists. 
Gynecologists and surgeons at a county hospital could communicate with 
pathologists and cytologists at the university hospital. In this case there 
were two major applications. The first application was the remote examina
tion of frozen sections, or cytological sections. A microscope placed at the 
county hospital could be maneuvered by the pathologists and cytologists at 
the university hospital. The microscope was connected to the video confer
encing system and was used for examination of sections. The standard 
question from the gynecologists and surgeons was whether a section con
tained cancer or not. During an operation, a surgeon may find something 
that he or she thinks is cancer. By getting immediate access to the patholo
gist, or cytologist, the operating physician will know how to continue the 
operation, depending on whether cancer is diagnosed or not, and in some 
cases a second operation of the patient can be avoided. 

The second application was for pathology conferences, a common feature 
of university hospitals. Surgeons and gynecologists of the county hospital 
send a large amount of different kinds of sections to the university hospital, 
and often require further information from their colleagues. Sometimes 
when the answer arrives, the surgeons and gynecologist need more infor
mation or want to provide more information. In this case, a pathology 
conference can be arranged via the video conferencing system, for which 
the pathologist can mobilize appropriate specialists at the university 
hospital. 
The two minor cases concern Teleradiology, a technology where x-ray pic
tures are sent via the telecommunications system. A nurse at a health center 
scans the picture in a scanner, which transforms the picture into digital 
format. Data are then sent to the hospital, where the radiologist can see the 
picture on a computer screen. The whole process takes about one to two 
minutes, according to the size of the picture. After the radiologist has inter
preted the picture, he/she writes down the answer to the request into the 
computer and sends it back to the health center. If the nurse or the general 
practitioner (GP) wants to have a dialogue with the radiologist about the 
picture or answer, it is possible to communicate via telephone. 

Data was collected through interviews with medical specialists, nurses, 
GPs, and one IS-manager. Totally, twelve persons were interviewed, and 
two persons twice. 
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THE FIRST ROUND OF TRANSLATION 

The early history of the GTE and PAT projects studied was difficult to 
track, but it is clear that the presence in the organizations of spokesmen for 
the ideas underlying the projects is crucial to the realization of the project. 
These spokesmen advocated these ideas as a solution to some existing 
problem in the organization. However, support had to be mobilized for the 
ideas if a decision was to be made about the implementation of the projects. 
In order to mobilize support for a decision to start the projects, the ideas 
had to be translated into interests for other indispensable actors. The idea 
was also, occasionally, aligned with forces in the surrounding context. In 
the projects, the technology is seen as a means of reducing long distances 
between units in the county council. By reducing the distances, positive 
consequences were expected and expressed in the goals of the telemedicine 
projects, as formulated by the county council, and could also be seen as 
questions about what could be done with telemedicine in general. The goals 
were as follows; 

- increase value for patients through immediate access to medical special
ists 
- support the development of competence in the organization 
- decrease the costs of the county council 
- investigate the long term effects Telemedicine may have on the 

structure of health care in the county council 

The goals of the project can be seen as translations of the idea of sending 
pictures into desirable consequences of technology usage towards this 
means. Further, the goals can also be seen as translations of the ideas into 
current concerns of other indispensable actors. In the projects these actors 
could be patients, physicians, politicians and administrators. 

The goals of the projects can be seen as the OPP in the translation process. 
The OPP reflects the different actors' interests in participation in the net
work, and initially, convinces decision-makers to make resources available 
for implementation of the projects. Even if the ideas are translated into the 
other actors' interests, this is no guarantee, but rather a pre-condition for a 
decision to start the projects. What should be noted here is that the actors in 
the project groups have made themselves spokesmen for other actors, i.e. 
the physicians in the project groups for their colleagues and patients. How
ever, the network that has to be mobilized for a decision about the projects 
is further stabilized when the ideas of the projects are aligned with more or 
less institutional forces inside and outside the organizational field. 
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The projects can be seen as an expression of the IT-trend in society. How
ever the health care sector has been slow to adopt IT compared to new 
medical technologies, despite it being highly information intensive at all 
levels (see e.g. Gammon 1993, Nymo 1993, Brophy and Souder 1992). 
Two of the managing directors of hospitals confirm that it has always been 
easier to obtain money for 'hot' technologies compared with more basic 
technologies. This 'fascination' for hot technologies, in combination with 
the IT-trend, strengthens the actor network that decides on about the pro
jects. Another force that is aligned with the projects is a prevailing mimetic 
isomorphism (DiMaggio and Powell 1991) in the organizational, which is 
expressed by a managing director for a hospital: 

"The county councils are very sensitive to different trends. It doesn 7 
matter if you drive into the ditch, as long as the other county councils 
do the same. " 

This mimetic isomorphism is reflected in the fact that a majority of the 
Swedish county councils are planning to introduce some form of telemedi
cine projects, and that the goals of the studied telemedicine projects bear a 
close resemblance to expected goals and effects of telemedicine usage that 
can be found in the literature about telemedicine (see for example Olsson 
1992, Gammon 1993. 

However, the goals of the projects studied are general and could be de
scribed as visions that are formulated in order to attract all groups of actors, 
who would also recognize the solution to their problems as being telemedi
cine. But the question can be asked if telemedicine will be an OPP for the 
actors? Further, nothing is yet known about whether the outcomes of the 
projects are the solution to the formulated problems and visions. Attempts 
have been made to identify concrete situations of usage, but the actors real
ize that this identification has to be done in the concrete situation of usage, 
due to the openness of the technology. 

What is obvious in the telemedicine projects is that the goals of the projects 
must be further translated if the expectations of the projects are be to real
ized. Until now the result of the translations are expectations of desirable 
consequences of the projects and activities on an overall level. In proceed
ing process, competence development, increased patient service, or quality 
improvement, have to be translated into concrete activities and given a 
meaning for the actors. 
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MOBILIZING ACTION 

In the previous section, one cycle in the process of translation is described, 
where the decision to start the project was the mobilization of allies. In the 
next phase, the process again starts with problematization, but the first 
obligatory passage point remains intact. However, new OPP's can appear 
in the future if the actor network would be further stabilized and expanded 
(see also Callon 1991). By the return to the problematization, the ideas of 
the project have to be translated into concrete activities and given a mean
ing for the actors. New actors have to be enrolled and mobilized. 

Until now, the ideas of the projects have been aligned with institutional 
forces that have manifested the expectations of outcomes, and resulted in 
the decision to start the projects. The forces which the project idea was 
aligned with seem to be weakened, and instead, circumstances in local con
texts where the projects are to be implemented, have come to play a vital 
role for the further translation process. What now is appearing at the stud
ied sites, is the importance of fiery spirits and prevailing programs of action 
in the local contexts. These have come to play a vital role for the possibili
ties to mobilize the actor network. A fiery spirit can be seen as an actor 
who is a spokesman for the project in the local context and who also has a 
will to develop the project. In the GTE project, one of the fiery spirits ex
pressed this in the following way: 

"You must have fantasy and power of imagination in order to see how 
this [ telemedicine ] can be used. If you do everything as before, you do 
not see any advantages " 

The role of fiery spirits is evident in the GTE project, in that 75% of the 
consultations were accomplished from the smaller of the two health cen
ters, much due to a fiery spirit. However, while telemedicine is a synchro
nous technology, someone has to answer the consultation by a specialist 
department, and there is a need for a fiery spirit there as well, but the risk is 
that the accomplishment of activities will be highly dependent on the fiery 
spirits. The department of Ear, Nose and Throat has been the specialist de
partment with the greatest availability of medical specialists. This has two 
major explanations. First, the fiery spirit and chief physician has been the 
same individual. Second, there has been a prevailing program of action that 
facilitate the management of a consultation. The doctor on duty, who nor
mally is an experienced specialist, has to answer questions arising from the 
health centers or the department. This physician has the responsibility to 
answer telemedicine consultations, and the telemedicine equipment is lo
cated in the room of the doctor on duty. In this case it can be claimed that 
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the available routine has facilitated the use of telemedicine in the depart
ment, in other words it could be seen as a supporting program of action. 

In the department of Dermatology, there has been a lack of fiery spirits and 
prevailing programs of action that facilitate use of telemedicine. Instead, a 
conflicting program of action was established when a consultation should 
be carried out. This arose from the location of the equipment being in a 
room far away from the department, which implied that no urgent consulta
tions could be done. 

During the translation process, it was obvious that institutional forces fa
cilitated or constrained programs of action. Over time, however, the same 
institution can have a dual impact. This could be seen in the PAT case 
where the scientific study is used as an argument for not using the possibili
ties of the examination of frozen sections to a greater extent, and to en
hance the usage of the method. The surgeons' primary argument for not us
ing the method is the lack of validation of the system. After a delay of more 
than one year, the system was validated, which in turn removed the primary 
arguments for not using the system to a greater extent. The validations of 
the system came to be an OPP in the PAT project, because without a posi
tive result of the validation, it had been more or less impossible to continue 
the project. The validation of the system can also be seen as a test of the 
technology's role as an actor, to transmit pictures of a sufficient quality, 
and thereby fulfill expectations of the spokesmen. 

Another example of the dual impact of programs of action became clear in 
the department of Dermatology where the main argument for not using 
telemedicine was the location of the equipment. However, new equipment 
is soon to be installed in the department, which implies that the argument 
of location is decreasing in value and the conflicting program of action, 
may be transferred to a supporting program of action. However, an institu
tional argument has also been visible. From time to time the dermatologists 
have been complaining that they cannot touch and feel the skin of the pa
tients, which clearly is a conflicting program of action to the intended pro
gram. This argument may come to play a vital role in the future, depending 
on the dermatologists' other attitudes to telemedicine. 

CONCLUSIONS 

By following the technology in the cases studied, it has been possible to 
mutually develop the main areas in this study, actor network theory, the 
process of infusion and implementation. The main conclusions are the fol
lowing: 
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The infusion process can be understood as... 
- a process of translation 
- mobilizing, stabilizing and expansion of 

task based actor networks 
- cycles of implementation 

Actor network theory has been developed through... 
- a developed model of the translation process 
- a clarification of the concept of inscription 
- a differentiation of actors roles 

The knowledge about implementation has been developed through... 
- what is in foci in the implementation 
- the impact of inscription on the implementation strategy 

By using the concept of translation, it is possible to se the infusion process 
as a process where the generic features of the technology (transmitting 
sound and pictures in real time) are translated into fields of application in 
the local setting. These fields of applications are realized by the mobiliza
tion of different task based networks, where the roles of the actors are de
fined by the task to be solved. A repeating mobilization of the network im
plies further that the network will be stabilized, which is a central dimen
sion in the process of infusion. Another way of stabilizing that network is 
to expand it, which means that actors in different local settings are enrolled 
to the network. 

Another way to understand the process of infusion is to describe it as cycles 
of implementation, illustrated in Figure 2. The cycles symbolize the im
plementation of the fields of application, which are a result of the transla
tion of the generic features of the technology. 

By studying the infusion process from an ANT perspective, it has also been 
possible to develop elements of ANT. In the original model of the transla
tion process, an actor network is created in four interwoven stages. By de
scribing the infusion process as mobilizing, stabilizing and expansion of 
task based networks, it has been possible to see that the translation process 
is not rectilinear. Instead, there are synchronous processes in different 
stages. Further, a central point in ANT is that all actors have the same im
portance in the network, which has been clear in the study. However, it is 
also evident that some actors are more important than others, when some 
kind of change or development occurs in the network. Significant actors 
and fiery spirits are indispensable when the network expands or stabilizes. 
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The fiery spirits explore and develop fields of application of the techno
logical artifacts, and the significant actors enroll other actors. 

By studying the infusion process, it has also been possible to develop the 
concept of inscription by classifying inscriptions into technological arti
facts after the degree of flexibility of use and flexibility of action. Flexibil
ity of action is related to the degree that the actor has a choice to use the 
technological artifact or not. Flexibility of use is related to the degree that 
the technology designer has specified fields of applications. In the case of 
telemedicine, the flexibility of use is high, which also is a pre-condition for 
the infusion process, while the fields of application is generic, sending 
sound and pictures in real time. Also the flexibility of action is high, while 
the actors can still follow alternative programs of action. 

By classifying the inscriptions into technological artifacts, it becomes pos
sible to predict what kind of implementation strategies are appropriate for 
different kinds of technologies. If an artifact has inscriptions, which allow a 
high degree of flexibility of use, and flexibility of action, a traditional plan
ning perspective on the implantation will lead to a failure. The reason for 
this is that fields of applications have to be developed in the interaction be
tween the actors in the local settings (see also Linde & Linderoth 2000). 
However, if the implementation is viewed as a process of translation, the 
process of infusion will be facilitated. 

The implications of this study for telemedicine practitioners are that a tele-
medicine project should not be viewed as an implementation project. In
stead, a perspective of a translation process has to be adopted, where fiery 
sprits will p lay a crucial role for the development of appropriate fields of 
applications. This technology usage cannot be dependent on the fiery spirits 
if fields of applications are be routinized and diffused. In this process, sig
nificant actors and facilitating programs of action in local settings will play 
an important role for the routinization and diffusion of technology usage. 
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