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Förord 
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tackar även seminariegrupperna och opponenterna  för deras värdefulla synpunkter och 
kommentarer. 
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Mike Haji Ramezani 
 
 
 



   

Sammanfattning 
 
QP Medtech AB är ett företag som utvecklar och marknadsför IT‐system i syfte att bidra 
till  effektivare  och  säkrare  vård.  MiniQ  är  deras  senaste  produkt.  Problemet  som 
företaget har stött på i rådande stund är marknadsföringen av MiniQ, vilket inte har gått 
som  förväntad.  Således  är  syftet  med  denna  uppsats  att  identifiera  och  förklara  de 
svårigheter som har uppkommit för marknadsföringen av  läkemedelsanalysprogrammet 
MiniQ.  Utöver  det  redogörs  även  rekommendationer  och  förslag  på  hur 
marknadsföringen kan förbättras. 
 
Studien  baseras  på  kvalitativ  undersökning  där  intervjuer  med  både  användare  och 
inköpare  av  programmet  har  genomförts.  Urvalet  av  respondenter  består  av  läkare, 
distriktsläkare,  apotekare  och  projektledare.  Yrkesmän  som  är  verksamma  inom 
kommuner  och  landsting.  Förutom  det  har  även  en  intervju  med  QP  Medtechs  VD 
genomförts för att granska företagets perspektiv på problemet. 
 
Analysen  visade  att  det  är  flera  faktorer  som  orsakar  svårigheter  för  MiniQs 
marknadsföring.  Dels  finns  det  ingen  stor marknad  och  efterfrågan  på  produkten  för 
tillfället och dels beror det på vårdens  invecklade struktur som verksamhet. En närmare 
granskning av verksamheten  förtydligar att vården agerar på en ”politisk marknad”. En 
marknad där tjänster tillhandahålls genom många beslut och administrativa system. Det 
finns  flera  inblandade  parter  med  olika  intressen  inom  vården  som  påverkar 
verksamheten.     Beslutsfattningen  sker på högre nivåer  i verksamhetens hierarki vilket 
försvårar marknadsföringen av produkten. För att lyckas måste nyckelpersoner påverkas 
samtidigt  som  incitament  från  vårdens  sida  är  nödvändigt.  En  annan  faktor  som 
komplicerar situationen är vårdens bristande IT‐stöd och elektroniska infrastruktur, vilket 
i sig  försvårar  implementeringen av MiniQ. Faktorer som företaget bör ta hänsyn till är: 
mer kunskaps‐ och informationsspridning om produkten och dess förmåner för att skapa 
incitament,  förbättrade  relationer  med  användare  och  kunder  samt  uppföljning, 
förbättring och vidareutveckling av MiniQ. Det bör inte glömmas att det krävs mer tid för 
att efterfrågan på produkten ska öka och en marknad växa fram. 
 
 
Nyckelord:  MiniQ, hälso‐ och sjukvård, läkemedelsgenomgångar, kvalitetsmätning, 

kvalitetssäkring, sjukvårdsmarknaden, relationsmarknadsföring, 
marknadsföring, beslutstöd, QP Medtech AB 



   

Abstract 
 
QP Medtech AB is a company that develops and markets IT systems in order to contribute 
to more  efficient  and  safer  care. MiniQ  is  their  latest  product.  The  problem  that  the 
company has encountered  in the present moment  is the promotion of MiniQ, which has 
not  gone  as  expected.  Thus,  the  objective  of  this  thesis  is  to  identify  and  explain  the 
difficulties  that  have  occurred  for  the  marketing  of  the  company’s  pharmaceutical 
analysis  program MiniQ.  In  addition  is  the  goal  also  to  suggest  recommendations  and 
proposals on how marketing of the product can be improved. 
 
The study is based on qualitative study where interviews with both users and purchasers 
of  the program had been done. The selection of  respondents  for  this  thesis consists of 
doctors,  district,  pharmacists  and  managers.  They  are  employees  who  work  in 
municipalities  and  counties.  In  addition  has  also  an  interview  taken  place  with  QP 
Medtechs CEO, to examine the company's perspective on the problem. 
 
The  analysis  showed  that  there  are  several  factors  that  cause  difficulties  for MiniQs 
marketing.  One  is  that  there  is  no  large market  and  demand  for  the  product  at  the 
moment,  and  that  depends  on  the  Swedish  health  care’s  complex  structure  as  an 
organization. A closer examination of the system clarifies that the Swedish health care is 
acting on a "political market".  It’s a market  in which services are provided  through  the 
many decisions and administrative systems that exist in the community. There are several 
parties  with  different  interests  involved  in  the  Swedish  health  care  that  affect  the 
organizations activities. Decision making takes place at higher levels in the organizations 
hierarchy which makes the promotion of the product difficult.  In order to succeed must 
key  people  in  the  organization  be  affected while  in  the meantime  an  incentive  from 
health care is also needed. Another factor that complicates the marketing of MiniQ is the 
health  care’s  poor  IT  support  and  electronic  infrastructure.  Factors  that  the  company 
should  take  into  account  are:  to  spread more  knowledge  and  information  about  the 
product and its benefits to create incentives, improve the relations and bonds with users 
and  customers,  and  follow‐up,  improve  and  continue  to  further  develop  the  product 
MiniQ.  It should not be forgotten that more time  is needed for the demand to  increase 
and a market to emerge. 
 
Keywords:  MiniQ, Swedish health care, medicine reviews, quality control, 

relationship marketing, marketing, decision support, QP Medtech AB 
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 Inledning 

1 
 

Inledningsvis görs en presentation av uppsatsens syfte. Därefter följer en 
bakgrundsförklaring  till  problematiken  och  sist  definieras  själva 
problemet och vidare frågeställningarna som driver fram undersökningen. 

 
 

 
Idag är äldres  läkemedelsanvändning omfattande. I genomsnitt används 
tio  läkemedel per person. 10–20 % av alla sjukhusinläggningar av äldre 
orsakas  av  läkemedelsbiverkningar.  Felmedicinering  och  bristand 
kommunikation och samarbeten mellan olika aktörer inom vården är de 
vanligaste  förklaringarna  till  detta.  Detta  är  inte  bara  ett  stort 
hälsoproblem  utan  medför  också  stora  kostnader  för  samhället. 
Dataprogrammet MiniQ som  fungerar som ett ITbaserat beslutsstöd för 
patienters  läkemedelsbehandling  kan  vara  ett  svar  på  problemet. 
Programmet kan användas för att förbättra och upprätthålla kvaliteten i 
äldres läkemedelsanvändning.            (Johan Fastbom, docent Karolinska institutet) 

 
 

1.1 Undersökningens syfte 
 
MiniQ är ett dataprogram som effektiviserar läkemedelsgenomgångar och minskar risken 
för  övermedicinering  hos  äldre.  Trots  denna  smarta  lösning  används  inte  programmet 
idag i någon större omfattning inom den svenska hälso‐ och sjukvården.  
 
Syftet med  denna  undersökning  är  att  identifiera  och  förklara  de  svårigheter  som  har 
uppkommit  för marknadsföringen  av  läkemedelsanalysprogrammet MiniQ.  Utöver  det 
ska  även  rekommendationer  och  förslag  på  förbättringar  av  marknadsföringen 
redogöras. 
 

1.2 Vårdkraven ökar 
 

I takt med den ökande medellivslängden och en ökning av andelen äldre  i samhället blir 
kraven  på  hälso‐  och  sjukvården  allt  större. Åtskilliga  studier  visar  att  var  tionde  äldre 
patient som läggs in på sjukhus hamnar där på grund av läkemedelsbiverkningar. En ökad 
ålder  medför  kraftigt  ökad  risk  för  sjukdomar  och  därmed  behandling  med  många 
läkemedel  samtidigt. Det har  även  framkommit  att  äldre behandlas med  läkemedel på 
oklara  grunder  i  den  mån  att  det  förekommer  övermedicinering.  Bakom 
massmedicineringen  ligger ofta bristande  kommunikation och  samarbeten mellan olika 
aktörer i vården. (Fagerström, 2007)  
   
Med en regelbunden översyn och genomgång av äldre patienters mediciner kan vården 
komma  till  rätta med många  av  dessa  problem.  En  läkemedelsgenomgång  innebär  en 
granskning  av  alla  eventuella  biverkningar  som  patienten  kan  få  utav  ett  läkemedel. 
Denna  process  och  identifiering  av  olika  biverkningar  och  kvalitetsbrister  i 
läkemedelsanvändning kan vara mycket  tidsödande,  speciellt  i situationer där patienter 
har en lista på många olika läkemedel. (QP Medtech, 2008:1)  
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Det stora problemet är att få tiden att räcka till. Det är 
brist  på  läkare  och  de  har  inte  tid  att  utföra 
läkemedelsgenomgångar  för  alla  patienter.  Processen 
kräver  stora  resurser  och  medför  kostnader. 
Läkemedelsgenomgångar  leder  ofta  till  att  olika 
mediciner  kan  tas  bort  från  patientens  lista.  Det  kan 
handla  om  läkemedel  som  motverkar  varandra  och 
orsakar  felmedicinering,  läkemedel  som  inte  längre 
behövs  eller  läkemedel  som  har  samma  effekter  och 
anses  som  dubbletter.  Enligt  socialstyrelsens  senaste 
rapport  om  försäljning  av  läkemedel  i  Sverige  har 
Apoteket under  2007  sålt  läkemedel  för 32,9 miljarder 
kronor, det motsvarar en ökning med 4 procent jämfört 
med  föregående  år  (Socialstyrelsen,  2008).  Minskas 
antalet mediciner  i patientens  lista, minskas även kostnader för både samhället och den 
enskilde samtidigt som färre mediciner ökar ofta livskvaliteten för de äldre. 
  

1.3 Fallföretaget och MiniQ 
 
QP  (Quality  Pharma) Medtech  grundades  2007  och  har  idag  tre  anställda.  Företaget 
utvecklar IT‐lösningar anpassade till hälso‐ och sjukvården. Deras system och produkter är 
framtagna av expertis inom läkemedelsområdet och har utvecklats i nära samarbete med 
användare  och  vårdpersonal.  Lösningarna  har  som  syfte  att  öka  vårdkvalitet  och 
patientsäkerhet  och  samtidigt  leda  till  tids‐  och  kostnadsbesparingar.  (QP  Medtech, 
2008:2) 
 
En  av  företagets  primära  produkter  är  läkemedelsanalysprogrammet  MiniQ. 
Dataprogrammet  fungerar  som  ett  beslutsstöd  för  läkarna  när  de  ska  genomföra 
läkemedelsgenomgångar. Programmet  analyserar  snabbt och  enkelt patientens  värden 
och  läkemedel som  läkaren matar  in och skriver därefter ut ett kvalitetsutlåtande. Med 
hjälp  av  beslutsstödet  kan  läkaren  värdera  olika  antaganden  och  utifrån  det  behandla 
eller skriva ut läkemedel för patienten. En viktig fördel med programmet är att systemet 
kan användas även på distans utan att läkaren behöver befinna sig på plats. Denna typ av 
läkemedelsgenomgång  på  distans  kallas  LMG  Remiss  och  är  väldigt  användbar  vid 
komplicerade  fall  då  experthjälp  behövs.  Via  internet  kan  patientuppgifter  och 
läkemedelslistor skickas till olika expertcentrum där det finns specialiserade  läkare  inom 
området som kan behandla patienten. (QP Medtech, 2008:1) 
 

1.4 Problemet som undersöks 
 
Trots att företaget har fått pris som årets innovatör 2007 för sitt dataprogram MiniQ, har 
de ännu inte lyckats sälja in programmet i någon större omfattning till den svenska hälso‐ 
och sjukvården. Anledningen till detta problem är oklart.  
 

Fakta om Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen  agerar  som  statens 
centrala  expert‐  och  tillsynsmyndighet 
för  socialtjänst,  hälso‐  och  sjukvård 
inklusive  tandvård,  hälsoskydd, 
smittskydd  samt  stöd  och  service  till 
vissa funktionshindrade.  Socialstyrelsen 
har dels som uppgift att  inspektera de 
nämnda verksamheterna för att främja 
patientsäkerhet  och  dels  samla  in, 
sammanställa  och  analysera  samt 
förmedla  kunskap  inom  de  berörda 
områdena. Socialstyrelsen har även som 
uppgift  att  utfärda  legitimation  för 
läkare, tandläkare, sjuksköterskor m.fl.      

Källa: Nationalencyklopedin (ne.se) 
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Således  ska  följande områden och  frågor undersökas  för  att  få  svar på problemet och 
uppfylla uppsatsens syte: 
 
» Hur  ser  sjukvården  ut  utifrån  ett  organisatoriskt  perspektiv  och  vem  eller  vilka  är 

aktörerna och beslutstagarna inom denna organisation? 
Frågan  ska hjälpa  till att  få en generell överblick på  sjukvården  som en organisation 
samt  få en uppfattning om  vilka parter  som  är  inblandade  i organisationen och  kan 
påverka  beslutstagandet.  Beslut  om  exempelvis  inköp  av  system  och  tekniska 
lösningar för sjukvården, i detta fall MiniQ. 
 

» Vilka synpunkter har MiniQs användare och inköpare om programmet?  
Synpunkter  från personer som  tidigare har på något vis kommit  i konakt med MiniQ 
och QP Medtech. 

 
»  Hur kan marknadsföringen av MiniQ förbättras?  

Förslag och idéer på möjliga lösningar till uppdragsgivaren. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Med tanke på marknadsföringsproblemets omfattning samt tidsramen för denna studie, 
har  en  del  generaliseringar  i  presentationen  av  svaren  gjorts.  Uppsatsen  redogör  för 
några stora och övergripande problem som försvårar marknadsföringen av MiniQ. Vilket 
även var ett önskemål från uppdragsgivaren. Uppsatsen är inte ämnad till att granska var 
och  ett  av  problemen  på  djupet.  Istället  har  detta  lämnats  som  förslag  till  vidare 
forskning, vilket även ger företaget möjlighet att själv eller i samband med andra uppdrag 
göra en närmare granskning av de mest intressantaste problemen som redogörs i denna 
uppsats.  
 
En ytterligare avgränsning är att  intervjuer har skett enbart med några  få av  företagets 
befintliga  kunder,  där  de  flesta  tillhörde  Stockholms  län.  Konsekvensen med  en  liten 
urvalsgrupp  av  respondenter  är  att  studien  inte  kan  redogöra  en mer  precis  svar  och 
uppfattning  om  vad  andra  vårdcentraler  runtom  i  landet  tycker  och  tänker  om 
programmet och problematiken. 
 

1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen  riktar  sig  i  första  hand  till  uppdragsgivare QP Medtech AB  i  Västerås  och  i 
andra  hand  till  personer  som  har  intresse  för  programmet,  branschen  eller  generellt 
skulle kunna ha nytta av utredningen. 
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I  följande kapitel presenteras undersökningens  tillvägagångssätt. Här  får 
läsaren  reda  på  hur,  med  hjälp  av  vilka  data  och  på  vilket  sätt 
undersökningen  har  genomförts.  Kapitlet  ska  även  ge  läsaren möjlighet 
att bilda sig en egen uppfattning om uppsatsens trovärdighet. 

 
2.1 Undersökningens tillvägagångssätt 
 
Figuren nedan  illustrerar undersökningens kvantitativa och kvalitativa  tillvägagångssätt. 
Modellen visar hur data har insamlats och bearbetats för att uppsatsen ska utvecklas. 
 

 
   

Figur 1, Modell över studiens tillvägagångssätt 
Källa: Egen bearbetning av Kihlström et al, 2008 



 
 

Kapitel 2 ♦ Metod 

5 
 

2.2 Förstudie  
 
Efter ett möte med uppdragsgivaren, Pär Börell, och en diskussion om uppdraget och det 
problem  som  skulle  undersökas  inleddes  studiens  förundersökning  i  form  av  en 
informations‐ och källsökning. För att få bred kunskap om ämnet och en förståelse för det 
befintliga problemet samlades data in från diverse sekundärkällor som litteratur, Internet, 
artikeldatabaser, nyhetsdatabaser och broschyrer. Bland  annat har data  sökts  fram  via 
databaserna  Samsök, ABI/Inform,  ELIN, Artikelsök, Google  Scholar,  Emerald  och  andra 
sökkataloger  som  Mälardalens  högskolebibliotek  tillhandahåller.  Vid  sökning  i  dessa 
databaser  har  sökord  som  bland  annat  läkemedelsgenomgångar, MiniQ,  socialstyrelsen, 
inköpsprocess,  läkemedelsförsäljning,  diagnostic  test,  patient  care, 
relationsmarknadsföring,  Relationship  marketing,  buying  process,  the  buying  center, 
business to business och public sector utnyttjats.  
 
Vidare  har  även  databasen  LIBRIS  utnyttjats  för  att  snabbt  och  enkelt  kunna  få  fram 
fullständig  information  om  en  litteratur,  dess  titel,  författare,  utgivningsår  och  andra 
specifikationer för att bygga upp uppsatsens källförteckning. Efter en utvärdering av den 
insamlade  informationen  från sekundärkällor kunde den  teoretiska  referensramen samt 
idéer  och  begrepp  arbetas  fram,  vilket  även  skapade  grunden  för  intervjumallen  (se 
bilaga 1) som senare utnyttjades för att få fram primärdata.   
 
Ett problem med  sekundärdata  jämfört med primärdata  är  att  informationen  kan  vara 
inaktuell  (Christensen  et  al,  2001,  s.102). Med  tiden  blir  information mindre  värd,  dock 
behöver det inte betyda att informationen är irrelevant eller inte har något värde alls. Det 
beror mycket  på  ämnet  och  problemet  som  undersöks.  I  valet  av  sekundärkällor  och 
nyhetsartiklar  har  jag  därför  strävat  efter  att  informationen  ska  vara  så  aktuell  som 
möjligt.  Aktualitet  är  viktigt  eftersom  uppsatsens  problematik  beror  mycket  på 
omständigheterna  och  hur  omgivningen  ser  ut  idag. Nyhetsartiklar och  annat material 
som  har  hämtats  från  Internet  har  sökts  fram  via  pålitliga  nyhetsportaler  som 
Läkemedelsvärlden, DN, Sydsvenskan och QP Medtechs egen webbsida. Det är källor där 
jag anser att deras information är seriösa och pålitliga. En del av det inhämtade materialet 
från webben presenteras inte i denna uppsats eftersom de enbart har använts i syfte att 
öka  förståelsen  för  de  problem  som  undersökts.  Den  teoretiska  referensramen  har 
däremot enbart byggts upp av vetenskapliga böcker och studier inom ämnesområdet för 
att öka studiens trovärdighet.  
 
För  att  öka  uppsatsens  trovärdighet  och  pålitlighet  har  även  de  utnyttjade  källorna 
granskats noga. Jag har valt böcker som ansågs relevanta till uppsatsens ämne och som 
kunde  tänkas besvara problematiken.  I valet av böcker och artiklar har  jag även strävat 
efter  aktualitet.  De  flesta  böcker  och  artiklar  som  jag  valt  som  referensram  är  alla 
publicerade efter år 2000. Det för att få en så aktuell uppfattning om situation och ämnet 
som möjligt. Olika källor har även  jämförts med varandra  för att bekräfta uppgifternas 
trovärdighet innan jag har valt att använda mig av en viss information eller teori. 
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2.3 Val av teorier 
 
Efter granskning och värdering av sekundärkällorna, vilket utformar studiens  teoretiska 
referensram  i kommande kapitel, valdes följande relevanta teorier: Sjukvårdsmarknaden, 
ger  en  överblick  och  förståelse  om  sjukvården  och  vilka  de  inblandade  parterna  är  i 
verksamheten. Kvalitetsmätning  inom  vården, ger en  förklaring om kvalitetssäkring och 
resursanvändning  inom  vården.  En  generell  förklaring  om  begreppet 
relationsmarknadsföring  redogörs  för  att  poängtera  betydelsen  av  relationer  och 
samarbeten  på  en  B2B marknad.  Sist men  inte minst  förklaras  begreppet  The  Buying 
Center. Alla dessa teorier kommer övergripande att användas som analysverktyg senare i 
uppsatsens  analyskapitel.  Jag  måste  även  poängtera  att  teorierna  om 
relationsmarknadsföring och the buying center är mesta dels ämnade för att kunna väcka 
tankar och idéer för uppdragsgivare. 
 
2.4 Intervju  
 
I många  fall duger  inte den  information som  tas  fram  från sekundärkällor  för att kunna 
besvara studiens problem och syfte. Dels för att  informationen kan vara  inaktuell, vilket 
nämndes tidigare, och dels  för att  informationen oftast är allmän och ej  lämplig  för det 
specifika  problemet  som  undersöks.  Därför  är  det  viktigt  att  kunna  genom  andra 
undersökningsmetoder samla  in ny och aktuell  information (primärdata) för att  lösa det 
specifika problemet som undersöks. (Christensen et al, 2001, s.69) 
 
För att samla in primärdata, valde jag att genomföra intervjuer med utvalda personer som 
är verksamma inom kommun och landsting. Vid valet av respondenter tog jag hänsyn till 
att dels välja personer som använder programmet MiniQ och dels personer som köper in 
dessa  typer  av  system  och  program  för  hälso‐  och  sjukvården.    Genom  att  intervjua 
användarna kunde jag få reda på programmets för‐ och nackdelar samt övriga synpunkter 
kring  programmets  potential  och  framtid.  Intervjuer  med  inköpare  av  programmet 
hjälpte mig att förstå relationen mellan företag och leverantör, vilka som fattar beslut om 
inköpet och hur  inköpsprocessen av dessa system och program generellt fungerar  inom 
hälso‐ och sjukvården.  
 
Den  största  fördelen med  primärdata,  som  tidigare  nämndes,  är  att  informationen  är 
aktuell  och  specifikt  anpassat  till  undersökningsproblemet.  Samtidigt  känns materialet 
mer tillförlitligt då personen har samlat  in det på egen hand än att gå  igenom data som 
andra har samlat och sammanställ i form av rapporter eller dylikt (Christensen et al, 2001, 
s.105).  Men  att  samla  in  primärdata  kan  ta  tid.  Dels  måste  personen  noga  planera 
undersökningen  och  välja  insamlingsteknik  och  dels måste  personen  leta  reda  på  och 
kontakta urvalet av  respondenter som ska  ingå  i undersökningen.  Inte minst sagt krävs 
det även kunskap och kompetens inom ämnet som ska behandlas.  
 

2.5 Urval av intervjurespondenter 
 
I  samråd  med  uppdragsgivaren,  Pär  Börell,  valdes  några  av  företagets  kunder  som 
respondenter, vilka är verksamma  inom kommun och  landsting  i olika  städer. Lämpliga 
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personer med  olika  befattningar  inom  hälso‐  och  sjukvården  valdes  för  att  få  en  bra 
variation  i de  svar  som  gavs.  Variationen  i  urvalet  skulle  även  hjälpa  till  att  undersöka 
problemet  från olika perspektiv  som användar‐ och  inköpssidan. Nedan  följer en  tabell 
över personer som har  intervjuats, deras befattning, var de är verksamma, hur  intervjun 
har genomförts samt datumet då intervjun genomfördes. 
 

Person  Befattning  Län  Intervjumetod Datum 
Anders Söderström  Distriktsläkare  Stockholm  e‐post  2008‐11‐16 
Anna Edberg*  Apotekare, Projektledare  Stockholm  e‐post  2008‐11‐17 
Erik Persson*  Läkare  Gävleborg  e‐post  2008‐11‐17 
Klas Öhman  Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Dalarna  e‐post  2008‐11‐19 
Mary Davidsson*  Projektledare  Täby  e‐post  2008‐11‐19 
Pär Börell  VD QP Medtech  Västerås  personlig  2008‐11‐27 
Solveig Karlsson  Verksamhetsutvecklare Äldredok.  Stockholm  telefon  2008‐11‐21 

 

Tabell 1, Respondenter   

 

2.6 Intervjuernas tillvägagångssätt 
 
Intervju är en konversation mellan en eller flera parter i form av utfrågningar som primärt 
syftar  till  att  anskaffa  information.  Intervju  kan  ske  via  personlig  direktkontakt  eller 
telefon. En dialog  som växlas via e‐post eller  sms kan även kategoriseras  som  intervju. 
(Björklund & Paulsson, 2003, s.68) 
 
Datainsamlingen genomfördes delvis via en personlig  intervju, det vill säga ett möt med 
respondenten,  och  delvis  genom  intervjuer  via  telefon  och  e‐postkontakt.  E‐
postkontakten  genomfördes  genom  att  inledningsvis  ringa  upp  respondenten, 
presentera mig  själv,  informera om undersökningen och dess  syfte och därefter  skicka 
över  intervjufrågorna efter överenskommelse via e‐post till deltagaren. Fördelen med e‐
postkontakt,  jämfört med  personliga  intervjuer,  är  att  undersökaren  får möjlighet  att 
sprida  enkäten  och  intervjufrågorna  över  ett  större  geografiskt  område  utan  att 
kostnaderna skenar  iväg (Christensen et al, 2001, s.137). En respondent, nämligen Börell 
som befann sig  i Västerås,  intervjuades personligt och de respondenter som befann sig  i 
andra  städer  intervjuades  via  telefon  och  e‐post  vilket  resulterade  till  tids‐  och 
kostnadsbesparingar. E‐postmetoden var även en fördel för studiens respondenter som 
alla  är  upptagna  läkare  och  sjuksköterskor  och  väldigt  svåråtkomliga.  Denna  metod 
uppskattades av respondenterna på grund av möjlighet till att besvara enkäten  i en mer 
passande tid.  
 
Enligt Christensen (2001) är den största nackdelen med e‐postintervju att det kan ta lång 
tid att få  in alla svar från de  intervjuade, och det var  just denna nackdel som upplevdes. 
Dock  löstes  problemet  genom  att  skicka  iväg  påminnelser  via  sms  till  respondenterna 
angående sista svarsdatum och ett  tack  för att de ville medverka  i undersökning, vilket 
visade sig fungera bra. Dagen efter erhölls de flesta svaren. En ytterligare nackdel med e‐
postmetoden  är  att  respondenten  inte  har  möjlighet  att  få  eventuella  oklarheter  i 
frågorna förklara för sig ifall det skulle uppstå sådant (Christensen et al, 2001, s.138). Noga 
formulerade intervjufrågor var en möjlig lösning till problemet. Frågor som svaret på dem 

* = fiktivt namn, eftersom personen ville vara anonym 
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ansågs  fungera  som ett bra analysverktyg  för undersökningen. Frågorna  rangordnades 
även systematiskt och i rätt ordning för att minska oklarheter och förvirring och förenkla 
svarsprocessen  för  respondenten.  För  att  ytterligare  minska  missförstånd  och 
otydligheter utformades e‐posten noga och systematiskt. Inledningsvis beskrevs en kort 
mening om uppdraget och sedan redogjordes vem uppdragsgivaren var, själva frågorna, 
sista  svarsdatum, metod  för  inlämning  av  svaren  och  slutligen  avslutades mejlet med 
författarens egen namn, kontaktinformation och  telefonnummer  ifall det  skulle uppstå 
frågor. 
 
Vid  en  telefonintervju,  till  skillnad  från  en  e‐postintervju, har  intervjuaren möjlighet  att 
direkt  ställa  följdfrågor  för  att  få  ett  mer  utförligt  svar.  De  största  fördelarna  med 
telefonintervju är att den kan genomföras snabbt, enkelt och till en relativt  låg kostnad. 
Däremot  finns det  inte särskilt stora möjligheter att kunna visa bilder, kort och  text  till 
respondenten.  Vid  telefonintervju  samt  personlig  intervju  kan  det  även  förekomma 
intervjuareffekt. Med det menas att intervjuaren kan med sitt tonfall, frågeformuleringar 
och  attityd påverka  respondenten  att  svara på  ett  visst  sätt.    (Christensen  et  al,  2001, 
s.182‐183) 
 
Vid genomförandet  av  telefonintervjun  kontaktade  jag  Solveig Karlsson  vid  ett  tillfälle, 
presenterade  mig  själv  och  uppdraget  och  efter  överenskommelse  mejlade  jag  över 
frågorna  till  henne.  Därefter  bestämde  vi  datum  och  tid  för  att  genomföra  intervjun. 
Direkt efter att intervjun var genomförd transkriberades materialet för vidare analys och 
sammanställning. Den personliga intervjun genomfördes på liknande sätt. Jag kontaktade 
Börell, bokade ett möte för en direktintervju och några dagar senare ägde intervjun rum 
på hans kontor. Vid direktintervjun hade  jag mer möjlighet att ställa följdfrågor och visa 
nyhetsartiklar  som  berörde  diskussionen.  För  att  inte  gå miste  om  något  viktigt  och 
minska feltolkningar hade jag även möjlighet att spela in intervjun. 
 
För  att  göra  intervjumaterialet  mer  användbart  för  analysen,  sammanställdes  alla 
intervjuer. Samtliga e‐postintervjuer som  redan var  i skrift sammanställdes  i en  löpande 
text. Telefonintervjun som även den var i skrift sammanfattades och likaså den personliga 
intervjun som var  inspelad. Efter sammanställningen skickades materialet till var och en 
av respondenterna för att de skulle få veta vad som kommer att presenteras utifrån de 
genomförda  intervjuerna.  Godkännandet  skulle  även  hindra  publiceringen  av  felaktig 
information.  Under  empirikapitlet  redogörs  det  sammanställda  resultatet  från 
intervjuerna.  
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I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Här redogörs 
teorier som är relaterad till studiens problem. Kunskap om dessa begrepp 
hjälper  till  förståelsen  för  studiens  kommande  kapitel  där  problemet 
analyseras. 

 

3.1 Sjukvårdsmarknaden, en politisk marknad 
 
Sjukvården  granskas  sällan  på  samma  sätt  och  med  samma  mått  som  analytiker, 
revisorer,  aktieägare  och  andra  intressenter  granskar  kommersiella  företag.  I  ett 
vinstdrivande  företag är det  företagsledningens roll att ta hänsyn till olika  intressenters 
krav och behov. Det är ledningens uppgift att via kontakter med samtliga berörda parter 
ta vara på delägarnas önskemål. Men sjukvårdsledningen har  inte samma uppgifter som 
företagsledningen har. (Fölster et al, 2003, s.9) 
 
Sjukvården är en stor organisation. För att kunna marknadsföra produkter, tjänster eller 
helt  enkelt  genomföra  förändringsförslag  på  denna  typ  av  marknad  behövs  specifik 
kunskap inom området. Det behövs kunskap om hur sjukvården, som är en politiskt styrd 
organisation,  fungerar.  Hur  ser  det  ut  inom  dessa  organisationer,  vilka  är  det  som 
bestämmer och hur går beslutvägarna hela vägen upp till toppen av landstinget? Dessa är 
några  få  frågor  som  kan  beaktas  då  kunskapssökningen  sker. Detta  faktum  gäller  alla 
typer  av  rörelser  och  företag.  När  företag  ska  kartlägga  och  identifiera  sina 
avsättningsmarknader  (den marknad  där  företaget  har  sina  kunder  och  omsätter)  och 
sina målgrupper behöver de samla in information och kunskap om den specifika marknad 
de  är  intresserad  av.   Kunskap  om  sjukvården  som  en  politisk  organisation  är  oerhört 
viktigt  för  det  företag  som  vill  ha  denna marknad  som  sin målgrupp  (Dahlbom‐Hall & 
Jacobsen,  1997,  s.21). För att  förtydliga det hela måste även  skillnaden mellan offentlig 
vård och privat företag förtydligas och begripas.  
 
Som  vi  alla  känner  igen,  då  vi  dagligen  agerar  som  kunder  och  konsumenter  när  vi 
handlar,  betalar  kunden  direkt  för  en  viss  vara  eller  tjänst  i  en  kommersiellt  styrd 
verksamhet. Om vi som kunder upplever att varan är dålig eller inte håller den förväntade 
kvalitén kan vi kräva pengarna tillbaka eller helt enkelt byta leverantör. Denna process är 
betydligt knepigare  i en politisk organisation. Den som betalar för varan eller tjänsten är 
inte samma person som använder sig av den. Det är medborgarna som via skattepengar 
betalar vården, dock sker det indirekt och inte i samband med konsumtionen av tjänsten. 
(Dahlbom‐Hall & Jacobsen, 1997, s.30) 
 
Anledningen  till  att  sjukvården  kallas  en  politisk  organisation  är  på  grund  av  antalet 
inblandade parter i verksamheten. Det finns flera parter på en sjukvårdsmarknad än på en 
kommersiell  och  vinstdrivande  marknad.  En  av  de  större  parterna  på  en 
sjukvårdsmarknad  är  politikerna.  Landstingspolitikerna  står  för  finansiering  av 
verksamheten. Det  är  även  de  som  ställer  krav  och  villkor  för  hur  vården  ska  inriktas, 
prioriteras och organiseras. Den  andra  stora parten består  av professionella  yrkesmän, 
främst  läkare  och  sjukvårdspersonal.  Även  individerna  i  denna  part  har  sina  krav  och 
förväntningar  på  arbetsuppgifter  och  liknande  omständigheter.  Den  tredje  parten  är 
patienterna  som  agerar  som  ”kunder”.  Kunder  som  egentligen  har  liten  valmöjlighet 
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när  det  gäller  val  av  leverantör.  Den  sista  viktiga  parten  är  sjukhusledningen  och 
vårdcentralchefer. De har  i uppgift att smälta samman alla krav och villkor som kommer 
från  respektive  part.  Genom  att  väga  samman  olika  perspektiv  samt  ta  hänsyn  till  en 
mängd motstridiga särintressen, måste de  försöka dirigera verksamheten på ett sådant 
sätt att alla parter ska bli nöjda. (Dahlbom‐Hall & Jacobsen, 1997, s.30‐31) 
 
Om  kommersiella  företag  vill  påverka  denna  stora  och  komplexa  organisation  är  det 
viktigt  att  i  första  hand  förstå  skillnaderna  mellan  privat  och  offentligt  finansierade 
verksamhet. Kunskap, relationer och samarbeten är viktiga faktorer som bör tas hänsyn 
till. Faktorerna spelar en viktig roll då företaget ska marknadsföra produkter, tjänster eller 
få uppmärksamhet till förändringsförslag och idéer för att lyckas i den bransch de arbetar 
i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Kvalitetsmätning inom vården 
 
En  annan  aspekt  som  är  intressant  att  beakta  i  samband  med  denna  uppsats  är  en 
granskning av hur sjukvårdens resurser egentligen används. I Sverige har det sedan länge 
förts  debatter  om  långa  vårdköer,  tjänstekvaliteten  inom  vården  och  andra  generella 
brister  inom den  sektorn. Det har  även getts ut många  rapporter, böcker och  ett otal 
debattartiklar  om  ämnet  och  de  problem  som  finns.  I  boken  ”Den  sjuka  vården:  en 
granskning av hur sjukvårdens resurser används” har fyra författare med olika kunskap och 
erfarenheter  inom  arbetslivet  tagit  initiativet  att undersöka och  analysera den  svenska 
sjukvårdens  problem  på  djupet.  Nedan  presenteras  några  intressanta  och  relevanta 
avsnitt från deras undersökning.  
 
Författarna har bland annat granskat hur vårdkvaliteten säkras, redovisas och hur nöjda 
patienterna  är.  I  sin  bok  har  de  påpekat  att  kvaliteten,  i  avseende  hur  väl  sjukvården 
vårdar  och  tar  hand  om  patienter,  är  inget  som  regelmässigt mäts  inom  den  svenska 
sjukvården. Likaså utförs  inga systematiska och regelbundna mätningar av kundnöjdhet, 
eller  patientnöjdhet.  Vidare  redogör  författarna  att  inte  ens  den  egna  personalen  vet 
vilken  kvalitet  som  den  egna  kliniken  levererar.  Kvaliteten  måste  givetvis  mätas  och 
kontrolleras.  Annars  kan  inte  vårdcentralen  och  vårdpersonalen  veta  om  de  håller 
kvalitén och uppnår de uppsatta kraven eller ej. (Fölster et al, 2003, s.55‐58) 

Figur 2, Samspelet mellan aktörerna inom sjukvården 
Källa: Dahlbom‐Hall & Jacobsen, 1997, s.38 
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Det  finns  publicerade  rapporter  och  statistik  gjorda  av  Socialstyrelsen  som  visar  hur 
många  som  skadats  eller  dött  av  felbehandlingar.  Det  är  granskningar  som  är  gjorda 
utifrån  anmälningar  till  Hälso‐  och  Sjukvårdens  Ansvarsnämnd  HSAN.  Granskningarna 
redogör  brister  i  patientsäkerhet  och  fall  av  felbehandlingar  som  lett  till  att  personer 
avlidit tidigare än de annars skulle ha gjort. (Fölster et al, 2003, s.56) 
 
Vad gör läkarna? 
Information,  kommunikation  och  administration  inom  vården  är  en  annan  intressant 
aspekt  som bokens  författare  har  granskat.  Studier  har  visat  att  läkarna  i  grannlandet 
Danmark har mer än dubbelt så många patienter per år jämfört med svenska läkare. Vad 
gör  då  de  svenska  läkarna  under  sin  arbetstid  och  hur  används  sjukvårdens  resurser 
egentligen? (Fölster et al, 2003, s.20) 
 

Författarna  har  efter  bearbetning  och  sammanställning  av  tidigare  gjorda  studier  av 
Institutet för hälso‐ och sjukvårdsekonomi (IHE) illustrerat svaret i följande figur: 
 

 
Figur 3, Fördelning av läkarnas arbetstid 
Källa: Fölster et al, 2003, s.21 

 
Som diagrammen visar är det bara  18 procent av sjukhusläkarnas  tid och 47 procent av 
distriktsläkarnas  tid  som  ägnas  åt  direkt  patientarbete,  som  exempelvis  patientmöten 
och  läkemedelsgenomgångar.  Ungefär  30  procent  av  tiden  går  till  indirekta 
patientarbeten, som exempelvis  journalföring och att skriva  intyg,  remisser och  recept. 
Information, kommunikation och administration tar mellan 50 till 80 procent av  läkarnas 
tid. Rutiner som oftast kan datoriseras med hjälp av IT och effektivare lösningar. Dock är 
det enbart 4 procent  (se bilaga 3) av  landets vårdcentraler  som har  IT‐system och kan 
elektroniskt kommunicera med andra kliniker  runtom  i  landet  för att exempelvis kunna 
utbyta  patientjournaler,  labbresultat,  röntgenbilder  etcetera.  Det  är  även  bara  en 
fjärdedel av  landets vårdcentraler  som har datoriserade patientjournaler.  (Fölster et al, 
2003, s.21‐22) 

Fördelning av 
tid i procent 
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Allt pekar på att det behövs mer investeringar och större satsning på IT‐stöd inom vården. 
Effektiviseringen  kan  bidra  till  att  vården  och  läkarna  får  mer  tid  över  för  viktigare 
ärenden som kvalitetssäkring och patientfrågor. Fram till idag har det inte funnits någon 
helhetsbild över IT‐satsningen inom den svenska hälso‐ och sjukvården. Men sedan en tid 
tillbaka har det uppkommit samarbetsforum mellan olika landsting som har som syfte att 
skapa  en  enhetlig  IT‐strategi,  en  organisation  vid  namnet  Carelink  ska  ta  hand  om 
uppdraget (Fölster et al, 2003, s.65). 
 
Nyligen har Carelink skrivit följande på deras webbsida: 
 

”Från  den  1  januari  2008  ingår  Carelink  i  Sjukvårdsrådgivningen  SVR  AB. 
Sammanslagningen  av  bolagen  innebär  att  vi  nu  är  det  företag  som  i 
samverkan med landsting och regioner har till uppdrag att förverkliga den 
Nationella IT strategin för vård och omsorg i Sverige.” (www.carelink.se) 

 

3.3 Relationsmarknadsföring 
Anger betydelsen av relationer och nätverk inom B2B, tjänster och affärslivet. 
Relationer  har  alltid  varit  viktiga,  inte  bara  inom  marknadsföring,  utom  även  i  hela 
samhället. Människor  skapar  relationer  till  sina  familjer,  vänner och deras omgivning.  I 
dagens samhälle där kommunikation blir allt mer enklare med hjälp av teknologin förblir 
betydelsen av  relationer allt mer  centralt. Relationer beskrivs  som det mest essentiella 
verktyget i affärslivet som kan bidra till att utjämna konkurrens. Att bilda och underhålla 
sociala nätverk är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för företag, marknadschefer och 
säljare.  I  praktiken  har  relationer,  nätverk  och  interaktion  alltid  funnits  i  affärslivets 
centrum. (Gummesson, 2002, s.180‐193) 
 
Relationsmarknadsföring har definierats på följande vis av olika författare som har skrivit 
inom området: 

 
”Relationsmarknadsföring  innebär  att  medvetet  arbeta  för  att  etablera, 
utveckla  och  avveckla  relationer med  kunder  så  att  ömsesidiga  värden  och 
konkurrenskraft skapas.” 

(Blomqvist et al, 2004, s.27) 
 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum.” 

(Gummesson, 2002, s.16) 
 
Således handlar relationsmarknadsföring om att välja rätt kunder och att kunna etablera 
trygga  och  långvariga  relationer  genom  en  ömsesidig  interaktion  och  kunskapsbyte. 
Leverantör och kund är ofta medproducenter, de samarbetar vanligtvis vid utveckling och 
framställning av produkter och tjänster och därmed skapar värde för varandra (Norrbom, 
1999, s.49).  
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På en B2B marknad måste även det säljande  företaget 
ta  hänsyn  till  en  mängd  andra  relationer  förutom 
relationen  till  sin  egen  kund.  Företag  har  vanligtvis 
relationer  med  flera  marknader  än  sin 
avsättningsmarknad.  Arbetsmarknaden  (arbetskraft), 
kapitalmarknaden och aktiemarknaden  (finansiering av 
verksamhet) är andra marknader som företag vanligtvis 
har  kontakt  med  (Norrbom,  1999,  s.14).  Relation  till 
andra  viktiga  påverkande  aktörer  är  myndigheter, 
myndighetspersoner,  makthavare,  finansierings‐
institutioner,  tekniska  forsknings‐  och  provnings‐
anstalter  samt  branschorganisationer  och  massmedia 
(Norrbom,  1999,  s.73).  Företag  bör  ta  hänsyn  till  den 
omvärld de befinner sig i. Omvärlden kan betraktas som 
ett nätverk där en mängd relationer mellan olika aktörer på marknaden råder.  
 
Industriella företag (B2B‐företag) agerar på en marknad där både produkter och kunskap 
förmedlas.  På  denna marknad  betraktar  företagen  varandra mer  som  ett  nätverk  av 
samarbetspartner  istället  för  enskilda  kunder  och  leverantörer.  Relationer  inom  B2B‐
nätverk uppstår oftast  i form av kommunikation och kunskapsutbyten för utveckling av 
produkter  och  tjänster.  Därför  är  varje  produkt  på  en  B2B marknad mer  eller mindre 
tjänstedominerad.  Det  betyder  att  framtagningen  av  produkten  är mer  komplex  och 
baserad  på  kontinuerlig  och  ömsesidig  kommunikation  mellan  medproducenterna.  
(Norrbom, 1999, s.34‐37) 
 

3.4 The Buying Center 
Svarar på frågan om vilka parter som är inblandade vid genomförandet av ett köp.  
Företags  inköpsprocess varierar beroende på vad som köps och  i vilken omfattning. Ju 
fler  aktörer  som  är  inblandade  desto  mer  komplex  och  invecklad  blir  köpprocessen 
(Gadde & Håkansson, 1998, s.18). Utmärkande för en B2B marknad är att det är vanligtvis 
många människor  inblandade  vid  genomförandet  av  ett  inköp  av  varor  eller  tjänster. 
Ibland  finns  det  även  utomstående,  förutom  personal  från  det  egna  företaget,  som 
exempelvis  personal  på myndigheter  eller  provningsanstalter  som  kan  påverka  köpet 
(Norrbom, 1999, s.14).  
 
Med buying center avses de personer i ett företag som på något sätt är aktiva och deltar i 
ett  företags  inköpsprocess av varor eller  tjänster. Vid denna process kan  följande olika 
roller  identifieras:  Initiativtagare  till  inköpet,  användaren  som  använder  utrustningen, 
påverkare är personer som på något sätt påverkar inköpet, inköpare som har i uppgift att 
söka  fram potentiella  leverantörer, beslutsfattare som avgör valet av  leverantör och  tar 
inköpsbeslutet och slutligen portvakt som har makt att hindra säljare eller information att 
direkt nå inköpsmedlemmarna. (Brassington & Pettitt, 2005, s.99‐101) 
 
 
I det här kapitlet redogörs en sammanfattning av den  insamlade primärdatan vilket senare 
kommer att användas som analysverktyg och utvärdering. 

Fakta om B2B 

Omsättning  av  varor  och  tjänster 
mellan  företag  kallas  Business  to 
Business  eller  B2B  Marketing. 
Marknadsföringen  kan  rikta  sig  till 
en offentlig  sektor  som  exempelvis 
sjukvård  och  lärosäten  eller  ett 
tillverkande  företag,  dock  inte  till 
privatpersoner.  Oavsett  typen  av 
produkt  eller  organisation,  är 
grundkonceptet  centrerad  kring 
byten  av  varor  och  tjänster  vilket 
gör  det  möjligt  för  organisationer 
att verka, producera,  förädla,  skapa 
mervärde och sälja vidare. 

Källa: (Brassington & Pettitt, 2005, s.91) 
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I  det  här  kapitlet  redogörs  en  sammanfattning  av  den  insamlade 
primärdatan  vilket  senare  kommer  att  användas  som  analysverktyg och 
utvärdering. 
 
 

Följande  presenteras  en  sammanfattning  av  de  genomförda  intervjuerna.  Samman‐
ställningen av svaren har skett utan någon  inbördes ordning  för att  få en mer berättande 
och löpande text. Vid intervju av olika personer har olika frågor valts ut och kombinerats för 
att anpassa intervjumallen och frågorna till respektive persons yrkes‐ och kunskapsområde. 
För  att  få  en  bättre  förståelse  för  sammandragen  rekommenderas  att  läsaren  granska 
intervjufrågorna (se bilaga 1). 
 

4.1 Intervju med användare och inköpare 
 
Inköp av system 
Samtliga  intervjuade  personer  har  använt  MiniQ  i  samband  med  sina  patient‐
genomgångar  och  större  läkemedelsgenomgångar.    En  del  av  respondenterna  har 
arbetet med programmet  i 6 månader och andra  i 3 år.  Inköp av ett sådant system  för 
vården  sker  på  olika  sätt.  I  vissa  fall  kontaktar  företaget,  som  utvecklar  systemet, 
verksamhetscheferna  på  sjukvården  och  upprättar  avtal.  I  andra  fall  låter  företaget 
projektgrupper inom sjukvården testa programmet under en period för att de ska värdera 
och därefter ta ett beslut om köpet. Det har även hänt att artiklar om programmet i olika 
tidningar lyckats påverka och fånga läkarnas uppmärksamhet som lett till att de kontaktat 
företaget för ett möte och vidare ett avtal. 

  
Fördelar och nackdelar 
Den  största  fördelen  som  samtliga  respondenter  upplevt  är  den  tidsbesparing  som 
programmet  bidrar  till  vid  läkemedelsgenomgångar.    Programmet  leder  även  till  att 
läkarna blir oberoende av en farmaceut eller apotekare vid genomgångarna, jämfört med 
tidigare då detta var ett krav. Dels slipper läkarna att boka tider med apotekare och dels 
blir ansvarsförhållandena allt tydligare – allt sker på  läkarens ansvar säger Persson, som 
själv är  läkare. Andra  fördelar är att programmet är  lättanvänt och enkelt att handskas 
med  även  för  dem  med  liten  datavana  påpekar  Öhman,  som  är  medicinskt  ansvarig 
sjuksköterska i Smedjebacken. Programmet har även en bra kvalitetsanalysfunktion vilket 
ger en bra överblick över patientens situation och tillstånd. Några större nackdelar med 
programmet har inte respondenterna upplevt. I enstaka fall händer det att inskanningen 
av  läkemedelslistan blir  fel eller sker ofullständig, då  tar det  lite  tid att dubbelkolla och 
kontrollera att allt stämmer säger distriktsläkaren Söderström. Ytterligare en nackdel som 
påpekas  är  att  programmet  inte  är  integrerad  i  kundens  (vårdcentralens)  egna 
journalsystem. Användaren av programmet får ständigt växla mellan program och journal 
för  att  bearbeta  sig  fram  genom  processen,  och  det  kan  ta  sin  tid  påpekar 
respondenterna. 
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Den rådande situationen & Programmets potential och framtid 
Trots  att  problemet  med  äldres  medicinering  och  läkemedelsgenomgångar  har  varit 
kända  länge,  är  det  inte  förens  nu  på  senare  år  som  problemet  har  kommit  upp  på 
agendan  säger  Persson.  Eftersom  läkemedelskostnader  också  är  av  intresse  i  sambad 
med  läkemedelsgenomgångar  anses  även  en  kostnadsanalysfunktion,  som  beräknar 
kostnaden  på  patienternas  läkemedelslista,  vara  en mycket  stor  fördel  och  ett  starkt 
försäljningsargument för programmet. Edberg som är apotekare påpekar att  införandet 
av  nya  metoder,  rutiner  och  system  tar  tid.  Vårdcentralen  vill  se  resultat  i  form  av 
besparingar och effektivitet  för att vilja  investera  i  liknande program och  system. Även 
Karlsson,  som  jobbar  som  verksamhetsutvecklare  på  Team  Äldredoktorn  i  Stockholm, 
säger att  läkarna har svårt att ta sig  loss från gamla system, vanor och rutiner. Att testa 
och lära sig nya system och metoder är tidskrävande. 
 
En anledning till att programmet inte används i en större omfattning än idag är bristen på 
kunskap och information om ett sådant program säger Öhman. Det är få som vet om att 
ett sådant dataprogram finns. Tidsfaktorn spelar även stor roll vilket har blivit mer aktuell. 
Det  tar  även  tid  att  införa  nya  metoder  och  arbetsrutiner  inom  vården.  Samtliga 
respondenter  tyckte  att  framtiden  för  programmet  ser  ljust  ut.  Fler  justeringar  och 
anpassade  funktioner  som  till  exempel  kostnadsanalysfunktioner  och  integrering  av 
programmet med kundens  journalsystem kan bidra  till en mer attraktiv produkt och en 
ökad  försäljning.  Med  flera  nya  funktioner  och  en  uppdatering  kan  intresset  för 
programmet öka påtagligt säger Erik. 
 

4.2 QP Medtechs VD talar1 
 
Denna  intervju  var  ett  enkelt möte  utan  några  förutsättningar.  Jag  hade  skickat  in  det 
halvklara  arbetet  (PM3)  till  Pär  Börell  några  dagar  innan  och  under  detta möte  fick  jag 
feedback och ytterligare mer  information om  läkemedelsgenomgångar och hans generella 
synpunkt om situationen.  
 
Pär Börell är verkställande direkt för företaget QP Medtech som började sin verksamhet 
mars 2007. Han  inledde mötet med att berätta vad kommunen och  landstinget har  för 
respektive  roller.  Kommunen  ansvarar  för  äldreomsorgen  och  köper  in  läkartid  och 
läkartjänster från landstinget. Landstinget ansvarar för läkarna samt sjukvården för äldre 
och bland annat medicineringen. De problem som Börell känner av i dagsläget är dels att 
kommunen köper in för lite läkartid från landstinget, och dels att läkarna inte kan hantera 
det omfattande arbetet med  läkemedelsgenomgångar, de hinner  inte helt enkelt säger 
Börell. Det finns 6‐7000 läkemedel och det är väldigt svårt för läkarna att hålla reda på så 
många olika läkemedel och diagnoser. 
 
Börell  påpekar  även  att  det  inte  sker  någon  kvalitetskontroll  inom  sjukvården.  Han 
exemplifierar  och  jämför  det med  Volvos  verksamhet  där  de  kvalitetssäkrar  bromsar 
eftersom människoliv och säkerhet är Volvos primära mål. Inom sjukvårdsbranschen som 
dagligen har att göra med hundratals människoliv sker  ingen kvalitetssäkring alls. Det är 
absurt tycker han. Pär vill att sjukvården ska börja mäta läkarnas förskrivningskvalitet (att 
                                                 
1 Pär Börell, VD QP Medtech, 2008‐11‐27 
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skriva ut läkemedelsrecept). Gör läkarna ett bra arbete? Gör de rätt? Det sker ingen större 
kontroll över läkarnas arbete för tillfället. Så fort de välkomnar in patienten i rummet och 
stänger  dörren  efter  sig  är  det  ingen  som  vet  hur  bra  arbete  läkaren  gör  bakom  den 
stängda dörren. 
 
Läkarna  behöver  mer  tid  för  att  kunna  göra  bra  och  systematiska  läkemedels‐
genomgångar. En stor hjälp kan vara att börja använda förskrivningsstöd, produkter som 
exempelvis MiniQ och liknande dataprogram som kan förenkla och effektivisera läkarnas 
arbete  då  de  ska  skriva  ut  läkemedelsrecept  till  patienterna. Mer  läkartid  och  bättre 
utrustning behöver inte heller betyda en effektiv lösning på problemet, därför är det även 
viktigt att mäta kvaliteten  i det arbete  läkarna utför. Det kan vara möjligt att problemet 
ligger på läkarnas sida och inte rutinerna, tiden och utrustningen.  
 
Varje år ger staten ungefär en miljard  i stimulansmedel  till sjukvården  för utveckling  till 
bättre vård och omsorg. Börell tycker att kommuner och  landsting ska börja samarbeta 
för att pengarna  ska  leda  till ett gemensamt  förändringsarbete av  läkarnas  rutiner och 
förskrivningar.  Det  är  viktigt  att  kunna  sätta  upp mål  och  sträva  efter  dem,  försöka 
använda sig av verktyg som  förenklar och effektiviserar  läkarnas arbeten, vidareutbilda 
läkarna i samband med nya förändringsrutiner, involvera sjuksköterskorna mer i läkarnas 
arbeten  och  öka  antalet  kvalitetskontroller  och  rapporteringar.  Det  måste  finnas  en 
projektledare som håller koll på helheten och ser till att alla tar tag i sina uppgifter för att 
en förändring ska kunna ske.  Mål och mätning samt uppföljning är nyckeln till förändring 
och framgång anser Börell. 
 
Han menar att ämnet och problemet som studeras och redogörs  i uppsatsen behandlar 
en väldigt stor  fråga. MiniQs marknadsföringsproblem handlar mer än bara ett verktyg. 
Det handlar om organisatoriska  frågor, systemfrågor och beteendefrågor.   Först måste 
en studie och undersökning genomföras  för att se hur kommun,  landsting och sjukvård 
på en organisatorisk nivå  fungerar, sedan måste en granskning göras över vilka verktyg 
och  system  som  används  i  dagsläget  och  hur  läkarna  och  sjuksköterskorna,  som  är 
användare av dessa hjälpmedel, beter sig gentemot dessa. Det är viktigt att se hur bra 
användarna kan hantera programmen och de olika hjälpmedel som implementeras i deras 
dagliga arbeten. För  tillfället  tycks  läkarna  inte känna något behov av extra hjälpmedel 
eller verktyg anser Börell. Så länge läkarna inte vill kvalitetssäkra kommer det inte finnas 
något behov, och så  länge det  inte finns något behov kommer det  inte heller att finnas 
någon marknad. 
 
Det som måste göras är att först och främst få tryck på primärvården för att de ska börja 
kvalitetssäkra.  I  dagsläget  har  primärvåden  inget  incitament.  Väl  när  de  har  fått mer 
information och kunskap om programmet, blivit påverkade och behovet har uppkommit 
måste nästa steg planeras. 
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I  kapitlet  granskas  det  empiriska  och  det  teorietiska materialet  och  en 
analys  förs  fram.  Här  klargörs  vad  som  har  gått  dåligt  med 
marknadsföringen av programmet och i nästa kapitel presenteras möjliga 
lösningar till problemet. 
 

5.1 Analys & Diskussion 
Under det tredje kapitlet redogjordes bland annat hur den svenska sjukvårdsmarknaden 
fungerar och vilka de  inblandade parterna är. Sjukvården är ett stort  företag. Eftersom 
det  är  flera  olika  parter  som  påverkar  verksamheten  anses  den  som  en  politisk 
organisation.  Landstingspolitiker,  professionella  yrkesmän,  patienter  och 
vårdcentralschefer  är  alla  inblandade  parter  med  olika  intressen  som  påverkar 
verksamheten.  
 
Många faktorer som orsakar problemet 
Precis  som Börell  påpekade  under  sin  intervju  handlar  det  befintliga  problemet,  vilket 
berör marknadsföringen  av MiniQ, om  en  väldigt  stor  fråga och  ett  stort område. Det 
handlar om mer  än bara  ett  verktyg och marknadsföringsproblem. Anledningen  till  att 
produkten  inte  har  lyckats  sälja  bra  är  dels  på  grund  av  att  det  inte  finns  någon  stor 
marknad för tillfället och dels för att det är väldigt svårt att ta sig in och påverka parterna 
i  den  politiska  organisationen  vilket  även  Dahlbom‐Hall  och  Jacobsson  (1997) 
poängterade.  Många  gånger  har  vi  själva  som  patienter  upplevt  den  dåliga 
tillgängligheten  av  läkare  och  ansvariga  inom  vården.  Patienten  måste  passera  såväl 
reception  som mottagningssköterska och undersköterska  som  även måste  leta  rätt på 
journaler innan själva läkaren kan nås. I detta byråkratiska system spenderas även onödig 
mycket  tid  på  administration  och  dokumentation  enligt  undersökningen  som  Fölster 
(2003) har gjort. Det är arbetsrutiner som kan datoriseras och effektiviseras via  IT‐stöd. 
Med hjälp av bra  logistik och IT‐stöd kan mycket av  läkarnas arbetstid besparas, tid som 
istället  kan  ägnas  till  att  möta  och  behandla  flera  patienter  eller  genomföra 
kvalitetssäkringar och flera läkemedelsgenomgångar årligen. 
 
Kvalitetsmätning 
Kvalitetssäkring  inom  vården  som  även  Börell  nämnde  under  sin  intervju,  är  en  viktig 
faktor  som  måste  beaktas.  Anledningen  till  att  mätningar  inom  vården  inte  sker 
regelbundet  än  idag  är  fortfarande  oklart,  medan  exempelvis  Volvo  och  andra 
bilindustriföretag gör noga och systematiska kvalitetssäkringar med jämna mellanrum. En 
möjlig  orsak  till  detta  kan  vara  att  processen  är  väldigt  tidskrävande  och  det  är  just 
tillräcklig  tid  som  saknas  inom  vården.  Kvalitetsmätning  kan  bidra  till  minskade 
felbehandlingar, ökad patientsäkerhet och bättre förståelse om hur bra jobb läkarna och 
generellt  vårdcentralen  gör  påpekar  Fölster  (2003).  Det  avgörs  om  enheten  håller 
kvalitén och uppnår förväntningarna eller inte. Och främst av allt att sjukvården på detta 
sätt värdesätter människoliv och visar att de verkligen bryr sig om patienterna. Givetvis 
kan även kvalitetsmätningar göras med MiniQ säger Börell. 
 
Nyckeln till framgång 
För att QP Medtech ska kunna  lyckas förändra den rådande situationen måste företaget 
försöka  nå  och  påverka  nyckelpersoner  och  beslutsfattare  inom  vård  och  kommuner. 
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Ansvariga  som  tar beslut om  införandet av  IT‐stödsystem  i hälso‐ och  sjukvården. Med 
ansvariga  menas  landstingspolitiker,  vårdcentralschefer,  medicinskt  ansvariga 
sjuksköterskor, utsedda projektledare och beslutsfattare. Utöver det kan företaget även 
bemötas  av  ytterligare  problem. Under  intervjuerna  påpekade  några  respondenter  att 
införandet av nya system och rutiner är ytterligare en faktor som kan orsaka problem. Det 
tar tid för läkarna att lära sig nya system och anpassa sina arbeten efter nya rutiner. Dels 
måste läkarna själva vara motiverade för att börja använda mer effektivare lösningar och 
dels måste de engagera och utbilda sig om de nya tekniska  lösningar som utvecklas och 
avanceras för varje dag. Mål och mätning samt uppföljning är nyckeln till förändring och 
framgång anser Börell. 
 
B2B‐marknad 
QP Medtech agerar på en B2B‐marknad. Företaget säljer sina IT‐lösningar och produkter 
enbart  till  andra  företag  vilket  är  vårdcentraler  och  kommuner  runtom  i  landet.  B2B‐
marknad är en marknad där produkter, tjänster och kunskap förmedlas. På denna typ av 
marknad betraktar företag varandra mer som ett nätverk av samarbetspartner istället för 
enskilda  kunder  och  leverantörer  (Norrbom,  1999,  s.34). Med  andra  ord  krävs  det  ett 
kontinuerligt samarbete mellan parterna och aktörerna då produkter och andra komplexa 
system och tjänster ska utvecklas.   
 
Betydelsen av relationer 
Ett kontinuerligt samarbete mellan företag och kunder poängterar vikten med relationer. 
Därför är det viktigt att företaget lägger fokus på och tar hänsyn till relationen med sina 
kunder. Inom vården där det dagligen sker kommunikation och informationsbyten mellan 
många  människor  blir  relationsfaktorn  väldigt  viktigt,  även  för  företaget.  Enligt 
Gummesson  (2002)  är  relationsmarknadsföring  ett  arbetssätt  vilket  innebär  att 
relationer,  nätverk  och  interaktioner  hamnar  i  fokus  i  företagets  dagliga  arbeten.  En 
fördel  med  relationsmarknadsföring  är  att  de  inblandade  aktörerna  binds  närmare 
varandra vilket skapar fördelar för parterna. 
 
Eftersom QP Medtech utvecklar produkter och system för vårdcentraler och läkare, vilka i 
sin tur har kontakt med många olika människor dagligen, blir kommunikation ett viktigt 
hjälpmedel.  För  att  kunna  etablera  och  bevara  en  relation  behövs  en  ömsesidig 
kommunikation och  interaktion mellan  företag och  kund. QP Medtechs  kunder  som är 
vårdcentraler samt  läkarenheter,  lyssnar  i sin  tur på sina patienter och vill anpassa sina 
krav och system efter patienternas behov och läkarnas egna krav. Därför är det viktigt för 
företaget  att  ständigt  kunna  kommunicera med  kunden  under  utvecklingsperioden  av 
systemet  för  att  få  bra  resultat.  Det  är  även  viktigt  att  följa  upp  värderingar  och 
synpunkter  efter  införandet  av  systemet  för  att  kunna  korrigera  brister,  förbättra  det 
befintliga och uppdatera systemet. En produkt eller tjänst kan alltid förbättras till något 
bättre utifrån de erfarenheter som användarna får uppleva utav produkten eller tjänsten. 
En ömsesidig kommunikation och relation mellan medproducenterna anses därför vara av 
stor betydelse för att företaget ska nå bra resultat och framgång. 
 
Tidsfaktorn 
En annan orsak till att marknadsföringen av programmet inte har gått som förväntad  
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beror på tidsfaktorn. Som respondenterna påpekade är det få som vet om programmet i 
dagsläget. Problemet med tidsbrist, läkemedelsgenomgångar och kvalitetsmätning inom 
vården har blivit mer aktuellt på  senare år poängterar Persson. Programmet är  relativt 
nytt och debattämnet börjar få allt mer uppmärksamhet i medier. Även införandet av nya 
system  och  rutiner  tar  tid.  Dessa  är  alla  bidragande  faktorer  som  saktar  ner 
marknadsföringen av programmet. Vården måste få bättre organisation, beslutsfattarna 
måste skärpa sig och beslutsprocesser måste förkortas och minskas tidsmässigt. 
 
Modern IT skapar nya förutsättningar 
Informationsteknologins roll blir allt mer viktigare inom vården och samhället. IT används 
i  dag  i  alla  delar  av  vården  för  olika  ändamål. Men  användningen  av  IT  i  den  svenska 
vården  är  relativt  lågt  jämfört  med  IT‐användningen  i  många  andra  länder  och 
samhällssektorer enligt Fölster (se bilaga 3). Vården måste se över infrastrukturen på sitt 
IT‐system  och  satsa  mer  på  att  utveckla  och  effektivisera.  Det  behövs  ett  nytt 
grundläggande synsätt på IT‐stödet i vården enligt Fölsters (2003) granskningar. 
 
Redogjorda granskningar av Fölster (2003) i tredje kapitlet pekade även på att det är idag 
enbart  4  procent  av  landets  vårdcentraler  som  har  IT‐system  och  kan  elektroniskt 
kommunicera med andra kliniker. MiniQ är ett IT‐baserat stödsystem. Vårdens nuvarande 
IT‐infrastruktur är en annan orsak till att programmet inte har sålts omfattande. Det finns 
inte  kompatibilitet  för  programmet.  Det  är  svårt  att  implementera MiniQ  överallt  då 
vårdens befintliga utrustning och  infrastuktur  inte stödjer det. Rapporterna visade även 
att  det  är  enbart  en  fjärdedel  av  landets  vårdcentraler  som  har  datoriserade 
patientjournaler. Under intervjuerna framkom att en nackdel med programmet är att den 
inte  är  integrerad med  vårdcentralens  egna  journalsystem  i  dagsläget.  Det  tar  tid  att 
ständig växla mellan programmet och journalsystemet, poängterade respondenterna. En 
integrering  av  programmet med  kundens  journalsystem  kan  bidra  till  en mer  attraktiv 
produkt och en ökad försäljning. Men återigen beror denna faktor på vårdens  IT‐system 
som måste  utvecklas  och  patientjournaler  som måste  datoriseras,  för  att  samtliga  av 
programmets funktioner ska bli användbara. 
 
Beakta försäljnings‐ och inköpsprocessen – The Buying Center 
Ett  annat  viktigt  perspektiv  på  problemet  som  företaget  bör  beakta  är  försäljnings‐
processen.  Gadde  och  Håkansson  (1998)  påpekade  att  företagens  inköpsprocess  kan 
variera beroende på vad som ska köpas och  i vilken omfattning. Ju  fler aktörer som är 
inblandade  desto mer  komplex  och  invecklad  blir  köpprocessen.  Som  vi  redan  vet  är 
sjukvården ett stort och komplext företag. Försäljningen av varor och tjänster blir därför 
betydligt  svårare  till  sådana politiska organisationer.  I byråkratiska organisationer  finns 
det många ”gatekeepers” eller portvakter som hindrar säljare eller information att direkt 
nå upp till beslutsfattare och viktiga inköpsmedlemmar. Det är viktigt att företaget på ett 
bra och  smidigt  sätt kan  ta  sig  förbi dessa hinder och  föra  fram  sin marknadsföring  till 
viktiga  nyckelpersoner.  Företaget  måste  även  lyckas  med  att  påverka  personer  som 
identifierar behovet av  liknande  system  inom vården. De måste  identifiera vad och var 
behovet  är  för  att  därefter  rikta  in  sig  på  området  och  försöka  marknadsföra  och 
förhandla  avtal.  Det  gäller  att  hitta  rätt  person,  vid  rätt  tillfälle  och  rätt  plats  för  att 
påbörja identifieringen av behoven och kunna påverka. 
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I kapitlet presenteras studiens slutsatser samt en handlingsplan i form av 
rekommendationer på vad företaget bör tänka på framöver och vad som 
kan  göras  för  att  förbättra marknadsföringen  av produkten.  I  slutet  av 
kapitlet ges även förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

6.1 Sammanställning av slutsatser 
 
Syftet med denna undersökning var att  identifiera och  förklara de  svårigheter  som har 
uppkommit  för marknadsföringen av  läkemedelsanalysprogrammet MiniQ och vad  som 
kan göras för att förbättra situationen. 
 
I  föregående  kapitel  analyserades  frågeställningen  från  olika  aspekter  med  hjälp  av 
teoretisk  och  praktisk  data  som  tidigare  samlades  in.  Betydande  faktorer  som  har 
försvårat marknadsföringen av MiniQ kunde  identifieras, diskuteras och  redogöras. Här 
nedan följer en tabell och sammanfattning över dem orsakande faktorerna presenterad 
från två olika perspektiv: 
 
 

Vården  QP Medtech AB 

Vården är en komplex, byråkratisk och 
politisk organisation. 

Svårigheter uppstår för företaget att få 
gehör för sina idéer och få igenom sin 
marknadsföring. 

Vårdens IT‐stöd är svagt. Det behövs ett 
nytt grundläggande synsätt på IT‐stödet i 
vården. 

Ung marknad. Produkten saknar för tillfället 
en reell marknad och stor efterfrågan. 

Stora delar av vården saknar datoriserade 
patientjournaler. Användarna av MiniQ 
saknar en integrering av programmet med 
vårdens journalsystem. 

Brister i både MiniQ och vårdens IT‐system 
finns. Problemen i MiniQ bör granskas och 
korrigeras, förbättringar och uppdateringar 
måste genomföras med jämna mellanrum. 

Vården är dålig på att genomföra 
regelbundna kvalitetsmätningar. 

Mindre mätningar inom vården leder till 
mindre efterfrågan på företagets produkter 
och IT‐system. 

Införandet av nya system och rutiner 
kräver tid. Användarna och läkarna måste 
få utbildning och fortbildning om nya 
system och arbetsrutiner. 

Mer tid behövs. Företaget bör ge support i 
form av utbildning vid införandet av nya 
system samt kontinuerligt uppfölja 
processen och bibehålla relationen. 

Många vårdcentraler och beslutsfattare 
har inte kännedom om programmet än. 

Sjukvården saknar incitament. Företaget kan 
skapa intresse och incitament genom att 
sprida mer information och kunskap om 
programmet och dess förmåner. 

 

Tabell 2, Bidragande faktorer till QP Medtechs svaga försäljning 
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Studiens ämne och problematik berörde ett väldigt omfattande område. Organisatoriska 
aspekter, systemfrågor, beteendefrågor och reglerade inköpsprocesser är alla inblandade 
faktorer  i problematiken. Alla påverkar marknadsföringen av MiniQ på olika sätt. För att 
försäljningen av MiniQ ska öka måste förändringar ske  inom vården, hos beslutsfattarna 
och  användarna.  Åsikter  och  tankar  måste  ändras,  infrastrukturen  utvecklas  och 
samarbetet och  samspelet mellan parterna måste  förbättras och  förstärkas. Byråkratin 
måste minska  och  ansvar  och  befogenheter måste  decentraliseras  för  att  få  en mer 
effektiv verksamhet. Beslutsfattare och ledare måste inse det positiva i att ge människor 
och enheter de nödvändiga mandat  som behövs  för att arbeta  självständigt.  I gengäld 
kan beslutfattare och ledare ersätta behovet av information och uppföljning, om vad som 
pågår, med hjälp av olika verktyg som sammanställer statisktik över varje anstalts utförda 
arbeten. 
 
Denna uppsats har  redogjort  för några  stora och övergripande problem  som  försvårat 
marknadsföringen  av MiniQ.  Samtidigt  har  den  även  presenterat  viktiga  faktorer  som 
företaget bör ta hänsyn till  i sitt marknadsföringsarbete.   Någon djupgående granskning 
av  dem  identifierade  problemen  har  inte  gjorts. Däremot  har  de  befintliga  problemen 
presenteras för att företaget själv, eller med hjälp av andra studenter, ska kunna göra en 
närmare granskning av dem mest intressantaste problemen. Som slutord kan jag säga att 
MiniQs  marknadsföringsproblem  inte  är  ensidigt.  Förutom  att  det  finns  brister  i 
produkten och att den är relativt ny, finns det stora problem inom vården som försvårar 
försäljningen.  Problematiken  är  mångsidig  med  många  inblandade  faktorer  som  alla 
påverkar marknadsföringen av produkten. Det bör även  inte glömmas att det krävs mer 
tid för att efterfrågan på produkten ska öka och en marknad växa fram. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Förslagsvis kan QP Medtech inför nästa studietermin annonsera ut uppdrag där de vill få 
problemet granskad  från andra perspektiv. Exempelvis att granska  sjukvården  från det 
organisatoriska perspektivet eller kolla närmare på systemfrågor och sjukvårdens krav på 
system  och  ny  teknik  som  ska  införas  i  organisationen.  Beteendeperspektivet  är  även 
intressant att studera, hur  läkare och vårdpersonalen agerar gentemot  införande av nya 
system och förändringar av liknande slag. Hur patienterna upplever förändringar och vad 
unga  akademiker  och  nyexaminerade  läkare  har  för  uppfattning  och  synvinkel  om 
sjukvården.  Den  omfattande  IT‐infrastrukturen  och  dess  framtida  utveckling  är  även 
intressant att  studera. Det kan  förbereda  företaget  inför utvecklingen av nya  lösningar 
och produkter. 
 

6.3 Rekommendationer 
 
Efter att ha  identifierat en del faktorer som försvårar marknadsföringsarbetet av MiniQ, 
kan  några  tänkbara  förbättringar  till  problemet  presenteras.  Följande  redogörs  några 
rekommendationer  i  form  av  en  handlingsplan  som  företaget  kan  ha  nytta  av  i  sitt 
framtida marknadsföringsarbete. Företaget kan  ta  till  sig av  förslagen  i den mån deras 
budget  och  ekonomiska  situation  tillåter  dem  att  utföra  någon  eller  några  av 
rekommendationerna. 



     
     
     
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rekommendationer 
för marknadsföring av 

MiniQ 
 

 För att åstadkomma en rationell användning av MiniQ inom vården krävs både 
kunskap och  intresse. QP Medtech bör  i  första hand  försöka  skapa  intresse 
och  incitament  genom  att  sprida  information  och  kunskap  om  programmet 
och dess förmåner. Informera om vilka förbättringar programmet kan bidra till 
och vad det innebär i form av besparingar för vården. 

 
 Dels måste kunskap och information nå ut till läkare och vårdpersonal och dels 

måste nyckelpersoner, beslutsfattare och  vårdcentralchefer direkt påverkas. 
Rimligtvis kan  företaget bäst  få gehör om de satsar högt och påverkar högt 
uppsatta personer. Men även vårdpersonalen i den nedre nivån i hierarkin kan 
agera som drivkraft och ställa krav på sina ledare när de väl blir motiverade om 
programmets fördelar och förmåner. 

 
 Media kan även anses som en stor och stark maktkälla. De har betydligt mer 

resurser och större makt för att granska olika fall och redogöra handlingar än 
vad  företag har. Att ständigt  försöka  få ut artiklar om programmet och dess 
förmåner samt binda samman det med felbehandlingar som sker inom vården 
är  en  stark  slagkraft  som  kan  påskynda  förändringsarbetet  och 
beslutstagandet inom vården. 

 
 Företaget  kan  även  via  patienter  få  igenom  sin  förändringsplan  och 

marknadsföring.  Marknadsföring  och  information  kan  riktas  till  vårdens 
kunder. Det är patienter som får uppleva nyttan av systemet. Om patienterna 
blir enade och börjar ställa krav på vården kan förändringsarbete få mer kraft 
och fart.  

 
 Förutom de högt uppsatta personerna kan det även vara klokt att  företaget 

försöker  redan  nu  påverka  unga  akademiker  och  nyexaminerade  läkare. 
Personer  som  är  på  väg  in  i  hälso‐  och  sjukvårdsmarknaden.  Genom  att 
påverka  den  nya  generationen  av  läkare  och  sjuksköterskor  som  ska  ut  i 
arbetslivet kan stora förändringar successivt men säkert ske i framtiden. 

 
 Relationer är även en viktig beståndsdel som företaget måste  lägga mer vikt 

på  i  sitt vardagliga arbete. De måste  förbättra  sina  relationer gentemot  sina 
kunder. Försöka ge mer support och utbildning  till kunder och användare av 
företagets produkter. Försöka komma på effektiva  lösningar som exempelvis 
webbaserade  support  och  utbildningsplattformer  för  kunderna,  allt  för  att 
förenkla och öka samarbetet och närheten med kunden. 

 



     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Företaget bör även kontinuerligt ta emot kundernas synpunkter och feedback 
om  programmet.  Granska  och  värdera  synpunkterna  och  utifrån  kundernas 
krav och behov vidareutveckla programmet och ge ut uppdateringar. Ständigt 
sträva efter uppföljning, förbättring och nya lösningar. 

 
 Det  kan  även  vara  klokt  om  företaget  börjar  bilda  en  egen 

marknadsföringsenhet  för  att  på  heltid  kunna  sköta  kundkontakterna  och 
marknadsföringen  av  produkten.  En  enhet  som  kan  ta  hand  om  företagets 
marknadsstrategier  och  försäljningsplaner. Mer  arbetskraft  leder  till  bättre 
resultat men även högre kostnader. Beslut om detta måste tas efter en noga 
värdering av företagets ekonomiska tillstånd. 

 
 Företaget kan även försöka delta i flera seminarier och mässor avsett för vård 

och  vårdsystem.  Mässor  där  olika  företag  presenterar  och  visar  upp  sina 
senaste uppfinningar och skapelser  inom  läkemedelsvärlden. Evenemang kan 
förutom  avtal  och  försäljning  leda  till  nya  kundkontakter  utifrån  ett  stort 
nätverk av enade individer som intresserar sig i samma ändamål och syfte. 
 

 Ytterligare  en  god  idé  är  om  företaget  kan  tänka  sig  att  skaffa  en 
samarbetspartner.  Företaget  kan  via  en  starkare  aktör  som  har  flera 
kundkontakter  och  större  makt  och  insikt  inom  vården  sälja  vidare  sina 
produkter till potentiella kunder. En partner kan bidra till finansiell styrka och 
bättre och snabbare framgång. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Frågor till användare: 
 

1. Hur använder Ni MiniQ och i vilken omfattning?  
‐ Hur länge har Ni använt programmet? 

 
2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni med programmet?  

‐ Vad tycker Ni generell om programmet? 
‐ Upplever Ni några speciella fördelar jämfört med när Ni inte använde MiniQ? 

 
3. Ser ni några brister i programmet? (är det något viktigt ni saknar i programmet?) 

 
4. Hur mycket tid lägger läkarna ner per vecka för att kvalitetssäkra äldres 

läkemedelsbehandlingar? 
‐ tycker du det är lagom med tid, för mycket eller för lite 

 
5. Upplever du att allmänläkarna har tillräcklig kompetens för att erbjuda multisjuka 

som har många olika sjukdomar och många olika mediciner en optimal 
läkemedelsbehandling? 
 

6. Har Ni använt liknande program som MiniQ tidigare? I så fall finns det några 
skillnader? 

 
7. Vem eller vilka fattar beslut om inköpet av ett sådant program? 

‐ Hur går inköpsprocessent av ett sådant program till? 
 

8. Varför, tror du att expertprogrammet MiniQ inte har lyckats etablera sig på den 
svenska marknaden? och varför används inte programmet än idag i en större 
omfattning trotts den effektivitet och kostnadsbesparing som den bidrar till? 
‐      Finns det några rättsliga hinder? inköpspolicy? långa testperioder av 
programmet? eller höga kostnader som försvårar etableringen? 
 

9. Vad tycker/tror du som användare/projektledare om programmets potential och 
framtid? kan den komma att användas i en bred omfattning? 
‐       Finns det någon funktion eller egenskap som kan tänkas lyfta programmet och 
göra den väldigt användbar? 
 
 

Frågor till inköpare: 
 

1. Varför har Ni köpt in programmet och hur går inköpsprocessen till?  
‐ Finns det några rättsliga faktorer som påverkar inköpet? 
 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni med programmet? Vad tycker Ni generell 
om programmet? 
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3. Implementerar Ni programmet/systemet direkt eller kör Ni testperioder innan Ni tar 
den slutgiltiga beslutet? 
‐ Är det svårt att implementera ett sådant program? Om Ja, varför? Vilka 

svårigheter finns det? Vad är det som gör det så svårt? 
 

4. Hur är det med support och garant? 
‐ Efter att ni har köp in programmet får Ni då hjälp och support av tillverkarna eller 

vem vänder Ni er till ifall ni skulle få problem/frågor med programmet? 
 

5. Spelar relationen någon roll vid val av leverantörer? 
 

6. Hur viktigt är relationen med programtillverkaren/leverantören innan, under och 
efter köpet? 
‐ Bibehåller ni en kontinuerlig relation? 
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Bilaga 2 – Sammanfattning av intervjuer 
 
4.1 Anders Söderström2 
 
Anders  Söderström  är  distriktsläkare  på  Vendelsö  vårdcentralen  i  Stockholm.  Han 
använder  MiniQ  vid  patientgenomgångar  och  större  läkemedelsgenomgångar  som 
vanligtvis  sker  en  gång  per  vecka.  Förra  hösten  gick  de  igenom  cirka  84  patienters 
läkemedelslistor med hjälp av programmet. Anders köpte in MiniQ i samråd med sin chef 
efter att han framfört sitt intresse för programmet för sin positivt inställda chef. Han har 
nu använt MiniQ i cirka 18 månader. 
 
Några större nackdelar med programmet har Anders inte upplevt förutom att den ibland 
skannar in läkemedelslistan fel eller ofullständigt och att det tar tid att kontrollera att allt 
har blivit rätt. Generellt tycker han att programmet är relativt snabbt och lättarbetat med 
fin grafik. En stor fördel med programmet är att den bidrar till stora tidsbesparingar vid 
läkemedelsgenomgångar  jämfört  med  tidigare  då  de  inte  använde  MiniQ.  Som  brist 
saknar Anders  ett dosförslag  av programmet  vid nedsatt njurfunktion.   Vidare nämner 
han även om programmets tillförlitlighet och  ifrågasätter den. Han menar att ett hinder 
och osäkerhet kan vara att läkarna inte alltid kan blint förlita sig på programmet och det 
underlag  som  det  tar  fram.  Trots  det  tycker  Anders  avslutningsvis  att MiniQ  har  stor 
potential för framtiden. 

 

4.2 Erik Persson3 
 
Erik Persson  är  familjeläkare  i Gävleborg. Han  använder MiniQ  cirka  1 gång per  vecka  i 
särskilda  boenden  för  äldre  samt  på  sin  familjeläkarmottagning.  Han  har  använt 
programmet i cirka 6 månader.  
 
De  fördelar  som  han  upplever  med  programmet  är  att  det  är  lätt  att  analyser 
läkemedelslistan samt att njurfunktionen är med  i analysen. De upplevda nackdelarna är 
att  det  är  krångligt  att  spara  och  öppna  tidigare  analyser  då  programmet  saknar  ett 
lättåtkomligt kommando för det. För övrig tycker han att programmet är bra och snabb. 
Ytterligare  tycker  han  att  programmet  hjälper  till  att  läkarna  blir  oberoende  av  en 
farmaceut  eller  apotekare  för  att  genomföra  läkemedelsgenomgångar,  jämfört  med 
tidigare då detta var ett krav. Dels slipper nu  läkarna att boka tider med apotekare och 
dels blir ansvarsförhållandena allt tydligare – allt sker på läkarens ansvar. 
 
Vårdcentralen som Erik jobbar på har MiniQ som ett projekt än så länge och har inte köpt 
in  programmet  ännu.    Även  om  problemet med  äldres medicinering  och  läkemedels‐
genomgångar varit kända länge, är det inte förens nu på senaste året som problemet har 
kommit upp på agendan säger Erik. Eftersom läkemedelskostnader också är av intresse i 
sambad  med  läkemedelsgenomgångar  anses  även  en  kostnadsanalysfunktion,  som 

                                                 
2 Anders Söderström, Distriktsläkare, 2008‐11‐16 
3 Erik Persson, Läkare, 2008‐11‐17 
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beräknar kostnaden på patienternas läkemedelslista, varan en mycket stor fördel och ett 
starkt  försäljningsargument  för  programmet.  Erik  påpekar  att  en  anledning  till  att 
programmet inte används i en större omfattning än idag är att få vet om det, det vill säga 
för lite marknadsföring. Tidsfaktorn spelar även stor roll vilket har blivit mer aktuell. 
 
Han  tycker  att  programmet  har  en  stor  expansionspotential  i  framtiden.  Med  fler 
justeringar  och  anpassade  funktioner  bland  annat  en  kostnadsanalysfunktion,  bör 
intresset för programmet öka mycket påtagligt. 
 

4.3 Anna Edberg4 
 
Anna  Edberg  är  apotekare  och  projektledare  för  ett  projekt  där  MiniQ  används  av 
sjuksköterskor på 15 stycken vårdcentraler. Som projektledare använder hon programmet 
i  syfte  att  kontrollera  att  sjuksköterskorna  i  projektet  handlar  och  agerar  rätt.  Hon 
nämner att programmet är relativt användarvänligt för en person som har  lite datavana. 
Samtidigt tycker hon att programmet har en bra kvalitetsanalysfunktion vilket ger en bra 
överblick över patientens situation och tillstånd. En nackdel med programmet, vilket hon 
upplever, är att  läkaren måste dubbelkolla och  jämföra den  inskannade  läkemedelslistan 
med  pappershandlingarna  då  doser,  styrkor  etc.  hänger  inte  alltid  med  i 
inskanningsprocessen.  
 
Enligt Anna har avdelningen som använder MiniQ kontinuerlig kontakt med  tillverkarna 
för support och nya uppdateringar av programmet. Hon anser att en kontinuerlig kontakt 
och bibehållen relation mellan programtillverkare och leverantör är mycket viktigt. Vidare 
påpekar hon att införandet av nya metoder, rutiner och system tar tid. Vårdcentralen vill 
se  resultat  i  form  av  besparingar  och  effektivitet  för  att  vilja  investera  i  ett  sådant 
program och system. 
 
Hon  tycker att  framtiden ser  ljust ut  för MiniQ. Men som sagt  tar det  tid att  införa nya 
metoder och arbetssätt. När ett system testas för första gången tar det tid att lära sig det 
nya systemet och de nya arbetsrutinerna. 
 

4.4 Klas Öhman5 
 
Klas Öhman är medicinskt ansvarig  sjuksköterska  i Smedjebacken. Han använder MiniQ 
vid  årliga  stora  läkemedelsgenomgångar  där  läkare  tillsammans  med  sjuksköterskor 
genomför  processen  på  dem  äldreboende  de  har  ansvar  för. MiniQ  används  även  när 
någon ny boende flyttar in. Klas har använt programmet i 3 år.  
 
Han tycker att programmet är lättanvänt och enkelt att handskas med även för dem med 
lite datavana. Den stora fördelen som han upplever med programmet är den effektivitet i 
form av  tidsbesparing som det bidrar  till. Något  liknande program har Klas  inte använt, 
men  innan  inköpet  av MiniQ  granskade  de  om  vilka  andra  liknande  system  det  fanns, 
slutligen ansågs MiniQ som lämpligast. 

                                                 
4 Anna Edberg, Apotekare/Projektledare, 2008‐11‐17 
5 Klas Öhman, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, 2008‐11‐19 
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Anledningen till att programmet inte används i en bredare omfattning är på grund av för 
lite  marknadsföring,  säger  Klas.  Läkarna  kan  inte  inneha  den  mängd  kunskap  som 
programmet omedelbart på ett snabbt och enkelt sätt erbjuder på skärmen. ”Systemet 
erbjuder på ett enkelt  sätt  att  säkerställa dom  äldres  läkemedelsanvändning –  jag  tror 
mycket på det här systemet” säger Klas som avslutande ord. 
 

4.5 Mary Davidsson6 
 
Mary  Davidsson  är  sjuksköterska  och  projektledare  för  ett  kommunprojekt  där  de 
använder  MiniQ.  Målet  med  projektet  är  att  införa  standardiserade  rutiner  för 
läkemedelsgenomgångar.  Projektmedlemmarna  har  använt  programmet  sen  januari 
2008. Det är enbart sjuksköterskorna som hanterar programmet  för att betjäna  läkarna 
med framtagna beslutunderlag (kvalitetsanalyser). 
 
Mary kan inte uttala sig om varken fördelar eller nackdelar om programmet, jämfört med 
när  hon  inte  använder  programmet,  då  hon  inte  har  någon  erfarenhet  av 
läkemedelsgenomgångar  utan  hjälp  av  varken MiniQ  eller  något  annat  dataprogram. 
Dock poängterade hon några brister i programmet som hon har upplevt, bland annat att 
programmet saknar en lättnavigerad struktur samt en koppling till aktuellt journalsystem. 
För  övrigt  tycker  hon  att  programmets  andra  funktioner  som  indikatorer  samt 
möjligheten till snabb och komplett statistisk uppföljning är stora fördelar. 
 
På  frågan  om  programmets  potential  och  framtid  svarar Mary  att  hon  tror  att MiniQ 
kommer att användas  i  större utsträckning när  läkarna  ser det  som ett hjälpmedel och 
inte som ett krav uppifrån. 
 

4.6 Solveig Karlsson7 
 
Solveig Karlsson är verksamhetsutvecklare och  jobbar på Team Äldredoktorn som är en 
del av Stockholms  läns sjukvårdsområde. Hon blev medveten om programmet och dess 
funktioner via en artikel som hon läste i en tidning för två år sedan, vilket slutligen ledde 
till ett licensavtal med företaget QP Medtech. 
 
Trots att programmet köptes in för 2‐3 år sedan har parterna fortfarande en kontinuerlig 
relation och samverkan med varandra. QP Medtech ger Solverigs enhet som består av 17 
läkare  support  i  form  av  utbildning  där  läkarna  och  sjuksköterskor  lär  sig  hantera 
programmet. Det finns även två läkare i enheten som får extra mycket utbildning för att 
kunna  handskas med  de  flesta  problemen  själva  och  i  enbart  kritiska  fall  behöva  söka 
företagets support. 
 
En bra  struktur är en av  fördelarna med MiniQ påpekar Solveig. Det är även enkelt att 
genomföra  läkemedelsgenomgångar  för att  få ut statistik och underlag. Nackdelar som 
hon  nämnde,  är  att  det  tar  tid  att  genomföra  läkemedelsgenomgångar  eftersom 

                                                 
6 Mary Davidsson, Projektledare, 2008‐11‐19 
7 Solveig karlsson, Verksamhetsutvecklare, 2008‐11‐21 
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programmet inte är kopplat till det egna journalsystem som de använder. De får ständigt 
växla mellan program och journal och på detta vis bearbeta sig fram genom processen.  
 
Anledningen  till  att  programmet  inte  används  i  en  större  omfattning  idag  är  enligt 
Solveig, för att det är svårt att ta sig loss från gamla system, vanor och rutiner. Att testa 
och  lära sig nya system och metoder är även  tidskrävande. Hon  tycker att programmet 
har en bra  framtid och potential, dock  skulle det blir mer effektivare om MiniQ  kunde 
integreras med det journalsystem som kunden använder. En integrering skulle bidra till en 
mer attraktiv produkt och en ökad försäljning. 
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Bilaga 3 – Jämförelse av primärvårdservice

Brittiskt sjukvårdssystem Amerikanskt sjukvårdssystem 

Källa: Fölster et al (2003) 



 

 

 


