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Abstract 
 

The attitude towards ”Din journal på nätet” (DJN) in general practitioners 
in Uppsala läns landsting 
By Anna Hamne, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala 
University, Uppsala, Sweden 
 
Background: The implementation of patient access to electronic health 
records (EHR) via internet is expanding worldwide. The majority of earlier 
conducted studies on EHR often include patient health records (PHR). 
Furthermore, the majority of these studies focus on the perspective of patients’ 
and inhabitants’.  
Purpose: The purpose was to investigate and describe the views of general 
practitioners’ (GP) towards DJN, furthermore whether the same pros and cons 
that has been shown in those studies could be seen in Uppsala. Only 
professionally active GP’s in LUL were included. 
Method: A survey was constructed and tested for reliability (Cronbach’s-α) 
and validity (content-validity and face-validity). In total a number of 90 
surveys were handed out. 64 surveys were answered and collected which gave 
a response rate of 70%. 
Results: The GP’s views of DJN are divided. Two statistically significant 
differences were shown; women are less prone to agree that DJN is a good 
reform (p= 0,011) and women consider time before publishing records being of 
greater importance than men (p= 0,046). Some negative trends can be noticed 
but no statistical significance could be found.  
Conclusions: The validity and reliability of the survey was sufficient. Women 
showed a less positive view towards DJN than the men. The results were 
cohesive in comparison to earlier conducted studies. A new follow-up ought to 
be conducted within one to two years time with a larger respondent group. 
Search words: “Electronic health record”, “Personal health record”, “Patient 
access to medical record”, “HER/PHR” 
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Förord 

Jag hade flyktigt följt debatten om införandet av ”Din journal på nätet”, även 
kallat ”Sustains”, i läkartidningen men inte mer än så. Att jag som student inte 
visste så mycket om det i november 2013 var föga förvånande. Det som 
däremot förvånade mig var att så få läkare var insatta i detta. Jag märkte att en 
del av de läkare jag askulterade hos under min placering, termin 10 i november 
2012, påpekade att de inte visste hur de skulle formulera sin diktering ”- nu när 
patienterna kan läsa sin journal via nätet.” 

Jag blev nyfiken på om detta var en allmän inställning och passade på att fråga 
de läkare jag träffade under min placering vad de ansåg om ”Din journal på 
nätet”. Många sa sig inte känna till att projektet redan startat, andra sa att det 
kändes svårare att diktera journalerna nu eftersom en del upplysningar kanske 
skulle betraktas som förolämpande, trots att det ur läkarens perspektiv endast 
var ett konstaterande. Andra sa sig vara rädda för en försämrad vårdkvalité. 
Med detta i bakhuvudet började jag söka efter publicerade artiklar i ämnet och 
fann att den absoluta majoriteten av publicerade studier var utförda i andra 
länder än Sverige. Dock hade de en sak gemensamt; den absoluta merparten av 
dessa studier var inriktade på att undersöka invånarnas inställning och 
önskemål om tillgång till sin journal via nätet. Läkarnas åsikter hade studerats, 
men i mycket mindre utsträckning. Då läkares åsikter inte studerats i nämnvärd 
omfattning ansåg jag det både viktigt och spännande att utföra en sådan studie. 
Jag ville se om de åsikter jag fått höra i korridorerna eller i fikarummet stämde 
överrens med den större gruppen läkare.  
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Bakgrund 

Det finns en rådande trend, både i Sverige och internationellt, att öppna vården 
för patienter/ invånare och på så sätt möjliggöra ett större engagemang i sin 
vård. Ambitionen är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka 
vårdkvaliteten och förbättra möjligheten för vård på lika villkor (1). Syftet med 
denna studie har varit att undersöka läkarnas inställning till ”Din journal på 
nätet” (DJN), således är denna beskrivning av lösningar, utformningar och 
visioner av tillgång till journaler via internet endast en övergripande 
presentation för att skapa en bättre bakgrundsförståelse för läsaren. 

EHR och PHR 
Patient Health Record/Personal Health Record (PHR), Electronic Health 
Record (EHR) och Electronic Medical Record (EMR) är begrepp som alla rör 
patientjournalen. EHR och EMR kan båda syfta till den elektroniska versionen 
av journal, i motsats till pappersjournal. EMR begreppet används oftast till 
elektroniska journaler som vårdinrättningar använder sig av och som invånare/ 
patienter kan begära ut i papperskopia. EHR begreppet används vanligtvis om 
de elektroniska journallösningarna, dvs. EMR, som öppnats upp för invånares/ 
patienters tillgång via internet. EHR innefattar, precis som EMR, bland annat 
sjukvårdens egna elektroniska anteckningar, provsvar samt journaler med 
skillnaden att EHR är tillgängligt via internet för invånare/ patienter. Dock 
används begreppet EHR, i vissa studier och länder, som synonym till EMR och 
syftar således på att journaler är i elektronisk form istället för i pappersform. 
Majoriteten skiljer dock på dessa två begrepp och benämner EMR som 
ursprung till data och information vilken möjliggör EHR. PHR är ett 
elektroniskt, eller i vissa fall ett pappersbaserat, dokument där 
patienter/invånare själva kan skriva in uppgifter samt kommunicera med 
vårdinrättningar. Av IT-tekniska och juridiska orsaker ligger PHR och EHR på 
olika servrar (2)(3)(4)(5). PHR finns i dagsläget inte i Uppsala läns landsting 
(LUL) (6). EHR samt PHR finns sedan några år tillbaka i ett flertal länder, 
bland annat i Australien, Danmark, Estland, Frankrike, Kanada samt i delar av 
USA (2). I Sverige finns, i dagsläget, en nationell tjänst kallad ”Mina 
vårdkontakter”. Tjänsterna som erbjuds varierar med avseende på de olika 
landstingen (7). 

Sommaren 2012, innan införandet av DJN i hela landstinget, bedrevs projektet 
i LUL enbart under namnet ”Sustains”. I ”Sustains” kunde de patienter som 
även var anställda inom landstinget använda sig av internet för att läsa sin 
journal samt ha åtkomst till tolv stycken eHälsotjänster1. Syftet var att utföra 
                                                            
1 Boka samt avboka tider, lista sig hos allmänspecialist i primärvården, läsa journal, lägga in 
spärr mot sammanhållen journal, betala patientavgift, följa remisser, avge hälsodeklaration, 
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ett sluttest av systemet (6). Den 8 november 2012 öppnades projektet Sustains 
för samtliga invånare/ patienter i LUL och presenterades då för allmänheten 
som ”Din journal på nätet” (DJN). I DJN kan patienter/ invånare inte ändra 
eller anteckna i journalen. Däremot kan patienter/invånare anteckna en 
avvikande åsikt om denne anser att något i journalen är felaktigt. Dessa 
anteckningar hamnar inte i journalen utan syns för vårdgivaren som en 
markering i journalen om att en anteckning av patienten/ invånaren gjorts och 
vårdgivaren kan då klicka sig vidare för att läsa denna. Vidare finns 
möjligheten för invånare/ patienter att föra in administrativa data såsom 
telefonnummer, adress, e-mail, nära anhörig osv. Vidare kan vårdnadshavare 
läsa sina barns journaler fram till dessa är 13 år. Efter 13 års ålder anses barn 
ha rätt till eget privatliv och anses kapabla att hantera sin journal själv. 
Anteckningar och journaler från Barn- och ungdomspsykiatrin är ej synliga för 
vårdnadshavare då man har valt att värna mer om barns säkerhet än integritet 
(6)(8). Någon individuell menprövning2 av journaler har ej utförts innan de 
gjorts tillgängliga på nätet. Istället har en grupp läkare gått igenom ca 10 000 
journaler och kommit fram till att journalanteckningar från psykiatrin 
(inklusive anteckningar från barn- och ungdomspsykiatrin), klinisk genetik 
samt kvinnofridsenheten skall undantas för samtliga patienter/ invånares 
åtkomst. Detta på grund av att det vanligtvis är anteckningar från just dessa 
enheter som är den största grunden till att vissa patienter/ invånare nekas delar 
av sin journal (9). Patienter/ invånare kan via DJN lägga in spärrar (s.k. spärrad 
journal) och på så sätt neka vårdgivare åtkomst till delar av, eller hela, 
journalen (1)(10). Vid en sådan spärrning nekas även vårdgivaren att se 
tidigare förskrivna läkemedel och recept. Vårdnadshavare kan ej spärra barns 
journal (11). 

Utformning och uppdragsgivare 
Regeringen initierade den Nationella IT- strategin för vård och omsorg år 2005 
och 2006.  Under samma tidsperiod beslutade Sveriges landsting att skapa en 
beställarfunktion, denna fick namnet ”Center för ehälsa i samverkan” (CeHis) 
(12). CeHis är även uppdragsgivare för bland annat ”Nationell Patient 
Översikt” (NPÖ), ”Vårdhandboken”, ”Sveriges deltagande i Smart Open 
Services for European patients” (SepSOS) samt ”Pascal” (ett 
ordinationsverktyg) (13).  

                                                                                                                                                             
uppdatera kontaktuppgifter samt nära anhörig uppgifter, ta emot samt sända meddelanden 
till vårdgivare, ta del av åtkomstlogg, utse ombud samt ange en avvikande mening rörande 
journalen. 

2 Menprövning= Prövning av journal innan den lämnas ut till patient för att kontrollera att det 
ej förekommer uppgifter i journalen som patienten kan komma att ta skada av att läsa. 
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I och med instiftandet av patientdatalagen i Sverige 2008 blev det möjligt att 
öppna för svenska invånares/ patienters åtkomst via Internet till sin egen 
journal. Sedan år 2008 har ”Verket för innovationssystem” (VINNOVA) 
finansierat ett antal projekt som syftar till att ta fram underlag och rapporter för 
området e-hälsa. En förstudie, ”Mitt Hälsokonto”, genomfördes år 2008 och 
syftade till att undersöka förutsättningarna för att utveckla och driva ett 
hälsokonto inom ramarna för Svensk lagstiftning (12). 

I Sverige bedrivs idag två satsningar på detta koncept. I Östergötlands län 
bedriver man ett projekt som går under namnet ”PatientPortalen”. Detta projekt 
bedrivs i dagsläget i begränsad omfattning där endast provsvar samt 
röntgensvar är synliga. I Uppsala läns landsting heter projektet ”Sustains”. I 
”Sustains” ingår även Norrbottens läns landsting. Invånare/patienter i LUL 
känner det vid namnet ”Din journal på nätet” (DJN). ”Sustains” är en del i ett 
EU-projekt där ett flertal länder ingår3 (14). Uppdragsgivaren för DJN är CeHis 
som drivs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
utföraren är Inera AB i samarbete med LUL. Inera AB har bedrivit förstudier 
till ”Din journal på nätet” och dessa har publicerats på deras hemsida (15). 
Inera AB har utfört en webbaserad enkätundersökning som riktat sig mot 
invånarna med 497 svarande, de har utfört djupintervjuer med 28 personer från 
allmänheten, haft seminarier med patientföreningar och patientgrupper, utfört 
intervjuer med vårdpersonal samt sammanställt befintlig litteratur rörande EHR 
och PHR(4). 

Utöver ”Din journal på nätet” finns även, sedan i juni 2011, ett projekt som 
startats på uppdrag av Socialdepartementet kallat ”Mina Hälsotjänster”. Även 
detta projekt ägs av CeHis i samarbete med Stockholms läns landsting. Detta 
projekt bygger vidare på det befintliga projektet ”Mina vårdkontakter”. Dessa 
två projekt bedrivs i nära samarbete med DJN och ses som integrerade i det 
sistnämnda (13). För invånare/ patienter presenteras dessa två som en enhet vid 
användandet av tjänsterna. 

Fristående från DJN finns E-delegationens arbete. E-delegationen är en 
kommitté under näringsdepartementet som arbetar för att driva på e-
utvecklingen inom offentlig sektor (16). År 2011 tillsatte regeringen även 
”Patientmakts Utredningen” som har ett pågående nationellt projekt med titeln 
”Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning” (14).  Syftet är 
att utreda huruvida det går att förenkla och förbättra informationsutbytet mellan 
patienter och vården. Slutredovisningen är beräknad till januari 2013.  

                                                            
3 Sverige, Belgien, Danmark, England, Estland, Finland, Grekland, Italien, Luxemburg, 
Slovenien och Spanien. 
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Visioner och planer 
Regeringen planerar även att tillsätta en utredning gällande hur information 
över organisationsgränserna skall hanteras. Man ser ett behov av att tydligöra 
gränserna mellan vad som hör till vården och vad som hör till, exempelvis, 
Socialtjänsten eller Försäkringskassan (4). Lagarna som projektet ”Din journal 
på nätet” måste ta hänsyn till är bl.a. Patientdatalagen 2008 (17), Offentlighets- 
och sekretesslagen, Patientsäkerhetslagen (18) samt Hälso- och sjukvårdslagen 
(19). Datainspektionen har föreslagit att regeringen skall överväga en 
författningsreglering gällande de patienter/ invånare som anses 
beslutsoförmögna. Det finns även förslag om att skapa en egen lag gällande e-
journaler. 

Litteraturgenomgång 
På Inera AB:s hemsida återfinns en litteraturanalys (2) som går igenom 106 
publicerade artiklar varav 64 är vetenskapliga. En del av dessa visar att 
patienterna känner sig bättre förberedda för sitt besök i sjukvården (20)(21), att 
de tar ett större ansvar för sina kroniska sjukdomar (22)(23) samt att de har en 
sammantaget positiv bild av PHR/EHR (20)(22)(24). I en studie gavs en grupp 
gravida ett USB-minne med deras barnmorskejournal. Dessa jämfördes senare 
med kontrollgruppen. Studien visade att kvinnorna som hade fått ett USB-
minne var mer positivt inställda, hade minskad oro innan förlossningen samt 
uppgav en mer positiv inställning till sin graviditet än kontrollgruppen (25).  
Det finns även studier som visar att man med hjälp av PHR ser en ökad 
adherance4 (26). Andra fördelar som man kan tänka sig gäller papperslösa 
flyktingar då denna patientgrupp ofta saknar en sammanhållen journal, dock 
påpekar artikelförfattarna att det behövs mer studier om detta (27). Det är inte 
enbart positiva inställningar som lyfts fram. Det finns en oro över de tekniska 
lösningarna (26)(28) och en studie utförd i Österrike visar på oro i 
befolkningen för dataintrång (29). I studier utförda i USA har man sett 
motsägelsefulla resultat gällande användargraden mellan olika 
etniciteter/populationer gällande PHR. En studie uppvisade resultatet att 
etniska minoriteter, som afroamerikaner och människor med latinamerikanskt 
ursprung, använde tjänsterna i mindre utsträckning än kaukasier (30). Man såg 
även en mindre frekvent användning hos låginkomsttagare jämfört med 
höginkomsttagare (5)(30). I en annan studie, även den utförd i USA, blev 
resultatet det omvända. Där såg man att de som uppgav att PHR var viktigt och 
de som använde PHR i högst utsträckning var människor med latinamerikanskt 
ursprung och oftare yngre än 65 år (30)(31). Däremot kom bägge dessa studier 
fram till att det var färre kvinnor än män samt att färre låginkomsttagare än 

                                                            
4 Medicinsk term för att beskriva i vilken grad en patient följer läkarens 
behandlingsråd/medicinering. Även kallat compliance. 
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höginkomsttagare använde sig av PHR (5)(30)(32). I en av dessa studier såg 
man även att landsbygdsläkare var mer positivt inställda till PHR än vad de 
läkare som arbetade i städer var (32). Ett flertal artiklar tar upp läkares oro för 
att patienter inte skall förstå vad som står i journalen och att detta kan leda till 
ökad oro hos patienterna (32)(33). En ökad oro hos patienterna, menar vissa 
läkare i artiklarna, kan leda till en ökad arbetsbelastning då det tar tid att lugna 
genom att förklara ord och begrepp (32)(34). Wen et al menar att läkarnas 
perspektiv behöver studeras ytterligare samt att mer studier bör utföras på hur 
EHR/PHR påverkar relationen mellan läkare och patient (30). I en studie, 
utförd i USA, fann man att kvinnliga läkare var mer negativt inställda till 
användningen av PHR (32). Det finns även en oro att de som har mest att vinna 
på PHR/EHR inte har den tekniska kunskapen för att tillgodogöra sig den 
tjänsten (31). Ett hinder inför införandet av PHR kan vara läkarnas oro och 
negativa attityder (35). I en studie utförd i USA, Toronto, erbjöds patienter 
med PHR/EHR tillgång till ”hjälp-telefonlinjer”. Patienterna kunde ringa en 
linje för att få hjälp med tekniska detaljer och en linje där man kunde få hjälp 
med psykosociala frågor samt ”utbildning”. Studien visade att fler samtal 
gjordes till den ”tekniska” linjen än till den psykosociala (36). En artikel berör 
den etiska frågeställningen huruvida för mycket ansvar läggs på patienten men 
ger inget svar på frågan (37). Den genomgripande ansatsen i flertalet av 
publicerade artiklarna är hur patienterna/ invånarna ställer sig till, framförallt, 
PHR men även i viss mån till EHR. Ett antal av dessa artiklar pekar på att det 
inte finns tillräckligt med forskning gjort på PHR och menar att fler studier 
behövs (23)(34)(38)(39). En av de mer PHR-kritiska artiklarna är en 
systematisk review studie som visar att i stort sett alla artiklar (120 
vetenskapliga artiklar samt 14 studier), som inkluderades i deras studie, av 
PHR utförda mellan åren 1980 till 16 februari 2009 innehöll metodologiska 
brister (38). Det finns även en oro för att lösningen med EHR/ PHR ska 
underlätta ett fortsatt missbruk för de personer som lider av en 
missbruksproblematik (35). Ur en samhällsekonomisk synvinkel finns en 
förhoppning om att både besparingar skall kunna göras samt en förbättrad 
folkhälsa uppnås med hjälp av PHR/EHR (39)(40)(41).  

I slutsvaret från Inera AB står det även att läsa att forskningen på detta område 
är relativt liten och att det beror på att området är nytt. Inera AB sammanfattar 
det som att befolkningen är positivt inställd till EHR/PHR och att det inte finns 
någon större oro för säkerhetsaspekterna kring detta(4).  Det finns en vision om 
att det skall gå att utveckla PHR så att patienter/ invånare själva kan föra in 
uppgifter som annars skulle kräva besök på vårdinrättning. Redan i dagsläget 
kan flertalet svenskar bl.a. begära tider, ändra tidsbokningar samt beställa hem 
utrustning för att utföra klamydiaprovtagning i hemmet via ”Mina 
vårdkontakter”. Det finns även möjlighet att föra in uppgifter i RA-registret 
(Reumatism Registret) via DJN. Det finns en önskan från CeHis och Inera AB 
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om att utveckla denna tjänst ytterligare (42). Det finns en förhoppning om att 
det ska vara möjligt att lämna PK-prover (blodprov för att mäta 
koagulationsstatusen i blodet), blodsocker, blodtryck osv. hemifrån med hjälp 
av EHR/ PHR (43). En vision från CeHis och Inera AB är att samordna 
elektronisk åtkomst mellan vårdinstanser, Socialtjänsten, Försäkringskassan, 
Skola och Tandvård (4)(42). De mer kritiska rösterna till DJN i Sverige 
återfinns i tidningsartiklar och debattartiklar. Det finns röster som höjts inom 
läkarkåren som menar att läkarnas åsikter inte hörsammats (43)(44)(45). 

Problemformulering 
Den absoluta majoriteten av tidigare publicerade studier har utförts i andra 
länder än Sverige. Merparten av dessa studier rör enbart PHR och de studier 
som rör EHR inkluderar ofta PHR (2). Vidare har flertalet av studierna 
fokuserat på invånarnas/ patienternas åsikter, endast ett fåtal har undersökt 
läkarnas inställning. Sammantaget visar de publicerade studierna och artiklarna 
på att det inte råder konsensus kring PHR/EHR. Det finns både fördelar och 
nackdelar med ett införande av EHR (41). Även i populärvetenskapliga 
tidningar och dagstidningar syns den rådande oenigheten. Det finns åsikter om 
att etiska aspekter inte tas på allvar (37). Tidigare studier har visat att kvinnor, i 
högre utsträckning än män, är mer negativt inställda. Även ålder har visat sig 
spela in i den generella inställningen till DJN. Studier från USA visar att läkare 
hyser farhågor beträffande patienters eventuella ökade oro av att läsa sin 
journal. Farhågorna har bland annat rört läkares oro över att patienter inte har 
tillräcklig medicinsk kunskap för att förstå vad som står i deras journal och att 
detta kan komma att leda till onödig oro hos patienter samt ökad 
arbetsbelastning för läkare. 

Relevanta frågor att ställa är; hur upplever yrkesutövande läkare i Uppsala läns 
landsting DJN? Projektet har pågått i några månader i skrivande stund. Har 
läkarna ändrat inställning till projektet? Ser de några etiska problem likt de som 
diskuterats i vissa studier? Har läkare i LUL upplevt något av det som nämnts i 
artiklar publicerade ibland annat USA? Märker de av att de ändrat sitt sätt att 
skriva journaler och om de har det, är det till det bättre eller sämre?  

Syfte 
Syftet med denna enkätstudie var dels att kartlägga yrkesverksamma 
allmänläkares inställning till ”Din journal på nätet” (DJN) och dels att 
efterfråga huruvida de ser samma fördelar och nackdelar som lyfts fram i 
tidigare studier. Endast läkare verksamma i Uppsala läns landsting (LUL) 
tillfrågades då denna reform, i dagsläget, enbart finns i LUL. 
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Frågeställning 
Frågeställningarna var:  

1. Hur är den grundläggande inställningen till DJN bland yrkesverksamma 
allmänläkare i Uppsala läns landsting och har läkarna ändrat inställning 
till DJN sedan projektet trädde i kraft i november 2012?  

2. Hur ser läkarna på maktbalansen mellan läkare och patient, upplever de 
att det är en skillnad sedan införandet av DJN?  

3. Finns det skillnader i inställning till projektet DJN beträffande kön, 
ålder samt antal yrkesverksamma år?  

4. Hyser yrkesverksamma allmänläkare i LUL några farhågor rörande 
säkerhet, integritet samt arbetsbelastning?  

5. Har läkarna i LUL ändrat sitt sätt att skriva journaler och hur ser de på 
journalen idag, sedan införandet av DJN? 
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Metod 

Studien har utformats som en kvantitativ enkätundersökning (bilaga 1). 
Bakgrundsinformation inhämtades med hjälp av sökningar i PubMed, 
MEDLINE, Cochrane databases, Uppsala Universitets databas Sökorden som 
använts var: ”Electronic Health Record”, ”Patient access to records”, 
”Personally controlled health records”, ”Personal health records”, ”Patient 
Health Record”. Vidare hämtades en del av bakgrundsinformationen från Inera 
AB’s hemsida. Populärvetenskapliga artiklar inhämtades via sökningar på 
Google.  

Konstruktion av enkät, validitet samt reliabilitet 
En enkät beståendes av två delar konstruerades. Den första delen innehöll nio 
bakgrundsfrågor varav sex var av tvåvalsalternativ och tre frågor var av 
textsvarstyp. Utöver dessa bakgrundsfrågor bestod enkäten av 28 frågor med 
svarsalternativ i skalform där 1= ”Inte alls” och 5=”I allra högsta grad”. Denna 
form av svarsalternativ valdes då yrkesgruppen som besvarade enkäten har 
vana av att se och använda sig av skattningsskalor. Enkäten har konstruerats så 
att en del frågorna ställs ur både ett negativt och ett positivt perspektiv. Detta 
för att minska risken för svarsbias samt underlätta tolkningen av insamlad data. 
Vidare fanns två frågor där löpande text efterfrågades. Den första av dessa två 
var i form av en följdfråga där respondenterna fick möjlighet att beskriva vad 
det ändrat på i sin journalskrivning. Den andra frågan var en avslutande fråga 
om ”övriga synpunkter”, även där efterfrågades löpande text. De öppna 
frågorna i enkäten har bearbetats med innehållsanalys. Frågor rörande 
begreppen ”vårdkvalitet”, ”vård på lika villkor” samt ”delaktighet” 
inkluderades i enkäten då dessa begrepp anses vedertagna och används flitigt 
inom vården (19). De är hämtade ur lagtexter och definierades ej i enkäten, 
respondenterna förväntades känna till dessa begrepp. 

Frågorna har konstruerats så att de kan delas in i fyra huvudgrupper;  
• Den första huvudgruppen av frågor rör respondenternas privata 

användning av tjänsten DJN samt ett flertal frågor kring hur 
respondenterna upplever att patienter använder sig av tjänsten.  

• Den andra gruppen av frågor handlar om läkarnas arbetssituation sedan 
införandet av DJN t.ex. ökad eller minskad arbetsbelastning, 
journalskrivning samt patientmöten.   

• Den tredje huvudgruppen är frågor som rör respondenternas inställning 
och attityd till DJN. Dessa inkluderar bland annat frågor om 
vårdkvalitet, delaktighet, eventuell förändring av attityd sedan starten 
av DJN samt värdering av reformen.  
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• Fjärde huvudgruppen rör säkerhetsaspekten; här efterfrågas läkares 
upplevda farhågor från patienters sida, samt läkares egna erfarenheter/ 
reflektioner.  

 
Innan enkäten delades ut till respondenterna prövades validiteten med face 
validitet av en mindre grupp erfarna allmänläkare och därefter redigerades 
enkäten något. Innehållsvaliditeten testades med hjälp av en 
principalkomponentanalys (PCA). För att kontrollera mätsäkerheten 
beräknades reliabiliteten med Cronbachs’-α (46). Data bearbetades i 
statistikprogrammet ”Statistical Package for the Social Sience” (SPSS), version 
19. Detta program användes för att beräkna centralmått, spridningsmått, 
standardavvikelse, Cronbach-α koefficienter, t-test, korrelationer samt 
Bartlets’-test av sfäricitet.  

Procedur 
Enkäten delades ut i samband med Distriktsläkardagarna den 14 februari 2013. 
91 enkäter delades ut och 64 enkäter besvarades vilket gav en svarsfrekvens på 
70 %. Inga exlusionskriterier har tillämpats. Enkäten var på frivillig basis samt 
anonym. Enkäten delades ut och inhämtades under samma dag, således 
användes inga svarskuvert eller påminnelser. 

Urval/ undersökningsgrupp 
Valet av respondenter baserades på det faktum att distriktsläkare träffar en stor 
mängd patienter samt flera olika kategorier av patienter. Genom att välja ut 
distriktsläkare förväntades ett mer representativt underlag än om 
respondenterna t. ex varit geriatriker och pediatriker. Dessa två specialiteter 
kan antas stöta på väsentligt olika situationer i sitt möte med patienterna då 
exempelvis den senare specialiteten behandlar en patientgrupp där 
vårdnadshavare har rätt att läsa patientens journal upp till att denne är 13 år. Då 
ej tillräckligt stor spridning bland svarande ur alla specialiteter vid Akademiska 
Sjukhuset kunde garanteras valdes således distriktsläkarna ut som grupp. 
Respondenterna var läkare som närvarade vid Distriktsläkardagarna, samtliga 
med läkarlegitimation, merparten specialiserade inom allmänmedicin. Enligt 
SacoLönesök, uppgifter hämtade den 25 februari 2013 från Sveriges 
Läkarförbunds hemsida (47) fanns det (löneåret 2011) 166 yrkesverksamma 
läkare inom allmänmedicin i LUL. Av dessa var 52 legitimerade läkare utan 
specialistkompetens och 3 saknade legitimation men hade läkarexamen. 
Könsfördelningen var 95 kvinnor och 71 män. Åldersfördelningen var (i 5-
årsgrupper)(47) (Figur 1) 
 



15 

 

Figur 1. 
Åldersfördelning bland yrkesverksamma allmänläkare löneåret 2011 

 
 
Respondenterna var 64 till antalet, 41 kvinnor och 23 män. Fyra uppgav att de 
skriver journaler själva och 61 angav att de använder sig av journalsystemet 
Cosmic. 61 uppgav att de arbetar offentligt och två uppgav att de arbetar för 
privat verksamhet, En svarande uppgav ej arbetsplats. 54 svarade att de har 
svenska som första språk, nio svarade att svenska ej var deras förstaspråk. På 
frågan om respondenterna själva, eller någon i deras familj, använt sig av 
tjänsten DJN svarade 61 nej och tre svarade ja. Det bör nämnas att de som 
uppgav att de arbetar privat även uppgav att de använde sig av Cosmic. Den 
person som ej uppgivit huruvida hen använder sig av Cosmic eller ej hade 
uppgivit att hen arbetar privat. Gällande svaren på frågan huruvida 
respondenterna dikterar eller skriver journal själva hade 8 personer angivit 
båda alternativen. Detta tolkades som att hälften av dem, dvs fyra, skriver 
själva och hälften, dvs fyra, dikterar. Detta för att få en så rättvisande bild som 
möjligt samt för att kunna använda samtliga frågeformulär. Medianåldern var 
51 år och medelåldern 49 år. 

Datainsamlingsmetod 
Enkäten bestod av två delar. Den första delen innehöll nio bakgrundsfrågor 
varav sex var av tvåvalsalternativ och tre frågor var av textsvarstyp.  
Bakgrundsfrågorna innehöll bland annat frågor om kön, ålder, år för erhållen 
examen, specialitet, svenska som förstaspråk, ansluten till journalsystemet 
Cosmic samt huruvida respondenterna skriver journal själv eller dikterar. 
Utöver dessa bakgrundsfrågor bestod enkäten av 28 frågor med svarsalternativ 
i skalform där 1= ”Inte alls” och 5=”I allra högsta grad”. Denna form av 
svarsalternativ valdes då yrkesgruppen som besvarade enkäten har vana av att 
se och använda sig av skattningsskalor. Vidare fanns två frågor där löpande 
text efterfrågades. Den första av dessa två var i form av en följdfråga där 
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respondenterna fick möjlighet att beskriva vad det ändrat på i sin 
journalskrivning. Den andra frågan var en avslutande fråga om ”övriga 
synpunkter”, även där efterfrågades löpande text.  

Frågorna kan delas in i fyra huvudgrupper. Den första huvudgruppen av frågor 
rör respondenternas privata användning av tjänsten DJN samt ett flertal frågor 
om hur respondenterna upplever att patienter använder sig av tjänsten. Den 
andra gruppen av frågor efterfrågar huruvida DJN förhåller sig i relation till 
arbetssituationen. Dessa frågor rör bland annat ökad/minskad arbetsbelastning, 
journalskrivning samt patientmöten.  Den tredje huvudgruppen är frågor som 
rör respondenternas inställning och attityd till ”Din journal på nätet”. Dessa 
inkluderar, förutom övergripande attitydfrågor, bland annat frågor om 
vårdkvalitet, delaktighet, eventuell förändring av attityd sedan starten av ”Din 
journal på nätet” samt huruvida detta är en bra reform. Sista huvudgruppen av 
frågor rör säkerhetsaspekten, där efterfrågas läkarnas eventuella upplevda 
farhågor från patienter, läkarnas egna eventuella farhågor rörande säkerheten 
samt om upplevda erfarenheter rörande detta har förekommit. 

Etiska överväganden 
Tillstånd för att genomföra enkätstudien inhämtades från 
primärvårdsdirektören för Folkhälsa- Forskning och Utveckling (FfoU), (bilaga 
3).  Enkäten besvarades anonymt samt på frivillig basis. 
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Resultat 

Bakgrundsresultat 
Respondenterna var 64 till antalet, 41 kvinnor och 23 män (figur 2). Detta kan 
jämföras med uppgifterna hämtade från SacoLönesök, 2011, där 
könsfördelningen hos samtliga yrkesverksamma allmänläkare var 57 % 
kvinnor och 43 % män (47). Fyra respondenter uppgav att de skriver själva och 
60 angav att de använder sig av journalsystemet Cosmic. 61 uppgav att de 
jobbar offentligt och två uppgav att de jobbade för privat verksamhet, en 
respondent uppgav ej arbetsplats (figur 4). Det bör nämnas att de som uppgav 
att de jobbade privat även uppgav att de använde sig av Cosmic. Den person 
som ej uppgivit huruvida denne använder sig av Cosmic eller ej hade uppgivit 
att hen arbetade privat. 54 svarade att de har svenska som första språk, nio 
svarade att svenska ej var deras första språk, en respondent besvarade ej frågan 
(figur 5). På frågan om respondenterna själva, eller någon i deras familj, använt 
sig av tjänsten ”Din journal på nätet” svarade 61 nej och tre svarade ja (figur 
3). Gällande svaren på frågan huruvida respondenterna dikterar eller skriver 
journal själva hade åtta personer angivit båda alternativen. Detta tolkades som 
att hälften av dem, dvs fyra, skrev själva och hälften, dvs fyra, dikterade. Detta 
för att få en representativ bild samt för att få full svarsfrekvens.  

64%
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0%

Könsfördelning

Kvinnor: 41

Män: 23

Ej svarat: 0
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Använt sig av tjänsten DJN i 
privat syfte?

 
Figur 2. 
 Fördelningen mellan kvinnor och män i respondentgruppen 
 

  Figur 3. 
   Privat användning av DJN i respondentgruppen 

Figur 4. 
 Uppgiven arbetsplats 
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Figur 5.  
Svenska som förstaspråk alt. annat förstaspråk än svenska 
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                 Figur 6. 
                      Fördelning av antal yrkesverksamma år. 

 

 
                 Figur 7. 
                      Åldersfördelningen bland respondenterna 

Antal yrkesverksamma år (figur 6) samt åldersfördelningen (figur 7) bland 
respondenterna redovisas i figurerna ovan. 

Deskriptiv analys 
Den deskriptiva analysen utförd i SPSS (version 19) visade på spridning i 
svaren. Följande beskrivning av resultat under denna rubrik hänvisar samtliga 
till tabell 1 (tabell 1). Svarsalternativen var mellan 1- 5. 39 respondenter har 
besvarat samtliga 27 frågor. Generellt var det jämn svarsfrekvens med en 
spridning mellan 55-63. Lägst svarsfrekvens (55 svarande) hade fråga 18. 
Denna fråga hade även en följdfråga om i vilken riktning den eventuella 
maktförskjutningen haft. På följdfrågan svarade 56 personer. På frågan 
huruvida respondenterna upplever att patienterna läser sin journal på nätet 
angavs svar mellan 1 och 3 (m=1,69). 
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              Tabell 1.  
              Svarsfrekvens, min- och maxvärde, medelvärde samt standardavvikelser för respektive enkätfråga. 
 

Fråga 
 

Antal 
svarande 

Min Max Medelv 
     (m) 

Standard 
deviation 

1. Viktig reform? 62 1,00 4,00 2,23 0,838 
2. Tror du att patienter 

använder DJN? 
61 1,00 3,00 1,69 0,672 

3. Behövt förklara 
journalanteckningar? 

63 1,00 4,00 1,38 0,750 

4. Behövt stå till svars för 
annans anteckning? 

62 1,00 4,00 1,48 0,805 

5. Hämtar pat. information 
själva? 

60 1,00 5,00 3,20 1,132 

6. Ändrat sätt att skriva 
journal? 

62 1,00 5,00 2,16 1,308 

8. Påverkar DJN 
vårdkvalitén? 

61 1,00 5,00 3,02 1,284 

9. Förekommer dubbel 
journalföring? 

61 1,00 5,00 2,25 1,105 

10. Leder DJN till ökad 
vårdkvalitet? 

62 1,00 5,00 1,76 0,881 

11. Leder DJN till minskad 
vårdkvalitet? 

62 1,00 5,00 3,05 1,122 

12. Bidrar DJN till ökad 
delaktighet? 

62 1,00 5,00 2,65 1,010 

13. Bidrar DJN till minskad 
delaktighet? 

61 1,00 5,00 1,85 0,910 

14. Bidrar DJN till ”vård på 
lika villkor”? 

60 1,00 4,00 1,59 0,816 

15. Leder DJN till ökad 
arbetsbelastning? 

61 1,00 5,00 2,89 1,170 

16. Leder DJN till minskad 
arbetsbelastning? 

61 1,00 3,00 1,28 0,552 

17. Yttrar pat. farhågor 
rörande DJN? 

62 1,00 5,00 1,73 1,027 

18. Maktförskjutning mellan 
läkare & pat? 

55 1,00 5,00 2,30 1,165 

19. Färre medicinska 
facktermer i 
journalerna? 

58 1,00 5,00 1,67 0,962 

20. Ändrat inställning till 
DJN? 

57 1,00 5,00 2,42 1,267 

21. Är DJN en bra reform? 63 1,00 4,00 1,75 0,954 
22. Leder DJN till en mindre 

felaktig journal? 
62 1,00 5,00 1,50 0,882 

23. Leder DJN till ökad 
compliance? 

61 1,00 5,00 1,46 0,828 

24. Farhåga att annan (ex. 
godman) läser? 

62 1,00 5,00 3,08 1,212 

25. Farhåga att annan än 
pat. läser journalen? 

59 1,00 5,00 2,61 1,145 

26. Farhåga att annan läser 
mot patients vilja? 

56 1,00 5,00 2,16 1,023 

27. Är ”respittid” viktigt? 62 3,00 5,00 4,70 0,616 
              
 Antal respondenter som besvarat 
samtliga frågor 

 
39 

    

 

På frågan om införandet av ”Din journal på nätet” lett till en minskad 
arbetsbelastning angav samtliga respondenter ett värde mellan 1 och 3 vilket 
resulterar i en standard deviation på 55,2%  (m= 1,28). På frågan om hur 
viktigt det anses vara med tid mellan publicering på nätet och tid för läkaren att 
signera innan patienten har åtkomst angavs värden mellan 3 och 5, standard 
deviationen blev då 61,6% (m= 4,69). 
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Validitet och reliabilitet av enkät 
Faktoranalys användes för att säkerställa att de fyra frågeområden, som 
enkäten konstruerats för att mäta, återfanns i den statistiska analysen vilket de 
gjorde. För att säkerställa mätsäkerheten beräknades reliabiliteten med 
Cronbachs’-α vilken även den föll ut tillfredsställande. Bartlets test av sfäricitet 
var signifikant (X(2)=524,52, df=325, p=0,000) och KMO= 0,635. De två 
sistnämnda testar huruvida data är möjliga och lämpliga att använda i en 
faktoranalys(46). Värdet för Bartlets test var signifikant och KMO hade ett 
värde > 1. Detta innebär att data uppfyllde kraven för att kunna tillämpa 
faktoranalys samt att den uppfyllde kraven för reliabilitet och validitet (bilaga 
2). 

Generell inställning till DJN 
Vid T-test med summationsindex av enkäten i statistikprogrammet SPSS kunde 
inga samband ses gällande den generella inställningen till DJN (tabell 2). 
Summationsindexet konstruerades så att höga poäng tolkades som en positiv 
inställning. De frågor som var av negerande form fick omvända värden i SPSS 
för beräkning med summationsindex. Lägsta möjliga värde var 12 och högsta 
möjliga värde var 60. Medelvärdet var 33,75.  
 

Tabell 2. 
Generell inställning till DJN hos respondenterna. 

• Min. värde= 12, Max. värde= 60 
• Lågt värde= negativ inställning 
• Högt värde= positiv inställning 
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På fråga 20, om inställningen till DJN ändrats sedan införandet, lämnade 57 
personer ett svar. På följdfrågan huruvida förändringen var åt det positiva hållet 
eller åt det negativa hållet svarade 32 personer. Av de 57 som svarat på fråga 
20 uppgav 28 respondenter att de hade en oförändrad inställning (värde mellan 
1- 3) samt utelämnade att svara på i vilken riktning förändringen skett. Detta 
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tolkas som att inställningen var oförändrad och säger inget om inställningen 
innan införandet av DJN. Av de som svarade på följdfrågan uppgav tio 
respondenter att de blivit mer positivt inställda till DJN sedan införandet. 22 
respondenter uppgav att de blivit mer negativt inställda. Ytterligare tre 
respondenter hade besvarat följdfrågan men ej huvudfrågan och tolkas som att 
de anser sig ändrat inställning till en mer negativ inställning. Således svarade 
totalt 25 personer att de blivit mer negativt inställda vilket motsvarar 44 %. 

Maktbalansen mellan läkare och patienter 
På frågan 18 svarade 55 personer. Spridningen i svaren låg mellan 1-5 med ett 
medelvärde på 2,30 (tabell 1 & 3). Denna fråga hade även den en följdfråga om 
i vilken riktning en eventuell förskjutning haft där de tre alternativen var; a= 
”Läkaren har fått större makt, patienten mindre”, b= ”Patienten har fått större 
makt, läkaren mindre”, c= ”Oförändrad situation”. På följdfrågan lämnade 56 
personer ett svar. Ingen av dessa uppgav alternativ a. 18 uppgav alternativ b 
och 38 personer uppgav alternativ c (tabell 4). Således anser 68 % att 
maktbalansen är oförändrad och 32 % anser att det skett en maktförskjutning 
sedan införandet av DJN i riktningen att läkaren har fått mindre makt och 
patienterna har fått en större makt. Inga värderingar av huruvida detta är av 
ondo eller godo har gjorts. 

 
Tabell 3. 
Svar på fråga 18 ang. ev. förändring i maktbalansen. 

 

Tabell 4. 
Presentation av svar på följdfråga 18 
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Skillnader i inställning beträffande kön, ålder och yrkesår 
Det fanns inga signifikanta skillnader i inställning till DJN beträffande ålder. 
Däremot påträffades signifikant skillnad mellan könen avseende två frågor. 
Den första signifikanta skillnaden (p= 0,011) gällde fråga 21 (se tabell 1). 
Medelvärdet för kvinnorna var 1,525 och för männen var medelvärdet 2,152. 
Kvinnorna anser således, i mindre utsträckning än männen, att DJN är en bra 
reform. Den andra signifikanta skillnaden (p= 0,046) gällde fråga 27 (se tabell 
1). Medelvärdet för kvinnorna var 4,805 och för männen låg medelvärdet på 
4,476. I övrigt kunde inga signifikanta skillnader mätas avseende inställning i 
relation till kön.  

Gällande generell inställning och antal yrkesverksamma år kan en svag tendens 
skönjas. Vid korrelering mellan faktor I – V (PCA-analys) och antal 
yrkesverksamma år i faktor IV (”Eventuella negativa upplevda effekter av 
reformen”) fanns en svag korrelation (p= 0,062). Detta är ej tillräckligt för 
statistisk signifikans men ändock noterbart. 

Farhågor rörande DJN 
Gällande de frågor som gällde eventuella farhågor i och med införandet av 
DJN kunde inga säkra slutsatser dras. Generellt kan sägas att respondenterna 
anser att vårdkvaliteten minskat (m= 3,05) i högre grad än man anser att den 
ökat (m= 1,76). Respondenterna har även uppgivit att de inte anser att DJN 
leder till ”vård på lika villkor” (m= 1,59). Gällande graden av ökad eller 
minskad arbetsbelastning sedan införandet av DJN var det ett högre värde på 
frågan om ökad arbetsbelastning (m= 2,89) jämfört med motsvarande fråga om 
minskad arbetsbelastning (medelvärde 1,28). Även frågan om ”respittid” fick 
ett högt medelvärde (m= 4,69). På frågan om respondenterna hyser farhågor 
om att dubbel journalföring förekommer var svarsfrekvensen spridd mellan 1- 
5 (m= 2,25). 

Förändrat journalskrivande 
På frågan om respondenterna upplever att språket i journalerna innehåller färre 
medicinska termer sedan införandet av DJN låg svarsfrekvensen mellan 1- 5 
(m= 1,67). När det gällde frågan huruvida de ändrat sitt sätt att skriva journaler 
var svarsfrekvensen spridd mellan 1- 5 (m= 2,16). Denna fråga hade en 
följdfråga om vad de anser sig ändrat, dessa svar redovisas under nästa 
underrubrik. 

Öppna frågor 
På de två öppna frågorna svarade sammanlagt 30 personer. Sex personer 
lämnade svar och kommentarer på båda frågorna. Fråga 7 rörde på vilket sätt 
eventuell förändring i journal skrivandet/ dikterandet visat sig. Respondenterna 
uppmanades svara om de angivit ett värde högre än 3 på föregående fråga med 
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samma frågeställning. På fråga 7 lämnade tio personer ett svar. På fråga 30, 
som var en öppen fråga om övriga synpunkter på ”Din journal på nätet”, 
svarade 18 personer. Sex personer svarade på bägge frågorna. På fråga 7 
handlar kommentarerna att de lägger ner mer tid på att formulera sig, undviker 
ord som kan uppfattas som stötande (ordet ”överviktig” nämndes som 
exempel), De skrev även att de utelämnar känsliga uppgifter i högre 
utsträckning än tidigare, skriver/ dikterar kortare anteckningar än tidigare samt 
att de ibland undvikit att notera en svag misstanke om allvarligare sjukdom. 
Några kommentarer rörde även svårigheten att veta hur mycket psykiatrisk 
anamnes man som läkare ska inkludera i sin primärvårdsjournal. Svaren och 
kommentarerna på fråga 30 kan sammanfattas som att man är bekymrad över 
att labsvar och anteckningar som ej är signerade kan komma att läsas av 
patienter. Det uttrycks även en oro över att läkare inte känner sig bekväma med 
att skriva/ diktera misstankar eller hypoteser i journalen som kan vara viktigt i 
behandlingen och utredningen av en patient. Oro för dataintrång är en annan 
åsikt som lyfts. Vidare anser ett flertal att journalen är vårdens arbetsredskap. 
Det finns även de som skrivit att de anser att det är en felprioritering att lägga 
ner pengar på detta. De anser att pengar borde läggas på mer vårdpersonal 
istället. På både fråga 7 och 30 har många skrivit att de är dåligt insatta i ”Din 
journal på nätet” och att de inte fått fullständig information om denna reform. 
Två av kommentarerna påpekade att det finns ett nytillkommet sökord för 
journalskrivning i Cosmic. Detta sökord är ”Tidiga hypoteser”. Där kan läkare 
skriva in hypoteser utan att de blir synliga för patienten. Samma personer skrev 
även att de ej fått information om denna funktion och att de ej heller trodde att 
deras kollegor visste om denna funktion. Ingen av kommentarerna är tydligt 
positiva.  
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Diskussion 

Sammanfattning av resultat 
Inställningen till DJN hos allmänläkare i LUL är delad, ingen tydlig 
uppfattning kan skönjas. Två signifikanta skillnader framkom, kvinnor är 
mindre benägna att anse att DJN är en bra reform (p=0,011) samt att kvinnor, i 
högre utsträckning än män, anser att ”respittid” är viktigt (p=0,046). Dock kan 
vissa negativa trender anas. 

Faktoranalysen stämmer väl överrens med det enkäten var avsedd att mäta. 
Analys med Cronbach’s-α visade tillfredställande reliabilitet med en α-
koefficient > 0.7 i 4 av 5 faktorer samt ett KMO-värde >1. Således föreligger 
en tillfredställande validitet och reliabilitet. Den generella inställningen är 
varken tydligt negativ eller tydligt positiv. Det förekommer viss spridning i den 
generella inställningen. Avseende inställning korrelerat till ålder kunde inga 
samband upptäckas. Gällande generell inställning och kön kunde två 
signifikanta skillnader påvisas. Kvinnor anser, i lägre utsträckning än män, att 
DJN är en bra reform (p=0,011) samt att vikten av respittid är av större vikt än 
vad männen anser (p=0,046). En svag tendens kan skönjas i korrelationen 
mellan inställning till DJN och antal yrkesverksamma år. De som har arbetat 
längre tid är något mer negativt inställda, dock fanns ingen statistisk 
signifikans (p=0,062). När det gäller eventuell förändring i sättet att skriva 
journaler kunde ingen statistisk signifikans konstateras.  

Metoddiskussion 
I valideringsprocessen av enkäten framkom endast en åsikt. Den rörde 
enkätfrågan huruvida respondenterna anser att vårdkvaliteten påverkas av att 
patienter kan se exempelvis labsvar och provresultat i samma stund som 
läkaren. Påpekandet gällde det faktum att frågan ej innehöll någon värdering 
vilket kunde göra det svårt att veta var i skalan man skulle ange sitt svar. 
Intentionen med frågan var ej att värdera en eventuellt upplevd påverkan på 
vårdkvaliteten utan bara att undersöka huruvida respondenterna anser att någon 
sådan påverkan fanns. Detta för att ha bättre underlag inför nästa undersökning. 
På grund av detta resonemang fick frågan stå kvar oförändrad.  

Begreppen ”vårdkvalitet”, ”vård på lika villkor” samt ”delaktighet” användes 
då dessa anses vara vedertagna begrepp inom vården. Begreppen har ej 
definierats i enkäten utan respondenterna förväntades svara på dessa frågor 
utifrån sin egen uppfattning och tolkning om vad begreppen innebär.  

Det externa bortfallet var 27. Enligt SacoLönesök fanns det 166 
yrkesverksamma distriktsläkare i Uppsala Läns landsting år 2011. Det 
representerar 38,55% av distriktsläkarna. Då inte samtliga distriktsläkarna var 
närvarande vid utdelningen av enkäten kan ett externt bortfall på 75 förklaras. 
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Könsfördelningen bland respondenterna var 64 % kvinnor och 36 % män. 
Detta kan jämföras med totalfördelningen i gruppen som år 2011 var 57 % 
kvinnor och 43 % män. Således finns det något fler kvinnor i 
respondentgruppen än i den totala undersökningsgruppen. Då det var i 
jämförelser gällande inställningen till DJN mellan könen som signifikanta 
skillnader framkom är denna skillnad värd att beakta. Tilläggas bör, att dessa 
uppgifter är från år 2011(47).  

Förslag till förbättring av enkäten är att utforma tydligare frågor rörande de 
etiska aspekterna. En möjlighet är att skriva ”fall-beskrivningar” för att 
förtydliga vad frågan rör. Dessutom kan de frågor som innehöll följdfrågor 
besvarades i något lägre utsträckning än de enkla frågorna. Till en eventuell ny 
undersökning skulle dessa följdfrågor kunna tas bort och göras till egna frågor, 
alternativt skriva en än mer tydlig förklaring för hur frågan skall besvaras. 
Vidare innehöll fråga 26 en olämplig språklig formulering. Detta påtalades 
dock aldrig men bör rättas till inför en eventuell framtida användning av denna 
enkät. Frågor rörande möjligheten att spärra sin journal bör även inkluderas 
inför en eventuell framtida användning av enkäten då den aspekten spontant 
togs upp av flertalet läkare. 

Allmän diskussion 
Denna undersökning ägde rum cirka två och en halv månad efter införandet av 
DJN. Det är en möjligtvis en för kort period för att kunna dra några bestämda 
slutsatser. Alla rutiner har inte kommit på plats. Per dags dato är möjligheten 
att se osignerade anteckningar ännu ej möjligt men man arbetar från IT-
avdelningens håll med att möjliggöra detta så snart som möjligt. Vidare ansåg 
en stor del av respondenterna att de var för dåligt insatta i DJN för att kunna 
svara på frågorna. Huruvida det har att göra med att tillräcklig information ej 
har gått ut till läkarna eller att viljan hos läkarna att sätta sig in i DJN återstår 
att undersöka. Vidare uppgav enstaka respondenter att det finns en möjlighet 
att skriva anteckningar som ej blir synliga för patienten under sökordet ”Tidiga 
hypoteser”. De som använde sig av detta påpekade att de ej fått information om 
denna funktion utan sökt sig fram till informationen själva. Sökordet ”Tidiga 
hypoteser” är, helt riktigt, ej synligt för patienter via DJN. Dock är det synligt 
för patienten då det är inkluderat om patienter begär ut sin journal i 
pappersform.  

Baserat på artiklar i tidningar och den allmänna diskussionen hade en mer 
tydligt negativ inställning än den som framkom förväntats. Spridningen i den 
generella inställningen var relativt stor men med ett maxvärde på 60 och högsta 
uppmätta summan hos respondenterna på 41 kan en relativt negativ inställning 
ses. Sammanfattningsvis kan respondenterna grov sett delas in i två grupper, en 
mer positiv och en mer negativ. Denna bild ändrades inte nämnvärt med 
avseende på varken ålder, kön eller yrkesverksamma år. Jag anser att denna 
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undersökning bör göras om inom loppet av ett till två år samt utföras med en 
större svarsgrupp. 

Slutsats 
Enkätens validitet och reliabilitet var tillfredsställande. Kvinnor var något 
mindre positiva till DJN än män. Resultaten stämde överrens med tidigare 
studier från andra länder. Ny uppföljning bör ske med större underlag inom 
loppet av ett till två år för att några säkra slutsatser skall kunna dras. 
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UNDERSÖKNING AV ÅSIKTER OM ”DIN JOURNAL PÅ NÄTET” 
Markera det alternativ som bäst stämmer överens med din situation 

Ansluten till Cosmic:                                                                                 JA                     NEJ 

Skriver du vanligtvis journalen själv eller dikterar du?:                        Skriver själv             Dikterar 

Kön:                                                                                                   Kvinna                   Man 

Födelseår: 

Vilket år erhöll du läkarexamen: 

Specialitet: 

Nuvarande arbetsplats:                                                                             Privat            Offentlig 

Är svenska ditt förstaspråk:                                                                          JA                   NEJ 

Har du, eller någon i din familj, använt dig av tjänsten ”Din journal på nätet”:     JA                    NEJ 

För varje fråga nedan markerar du siffran  
till höger som bäst överensstämmer med din åsikt. 

Frågeställning 

Skala 

In
te

 a
lls 

 

I h
ö

g
 

u
tsträ

ck
n

in
g

 

1. Hur viktig anser du denna tjänst vara för patienter? 
 1 2 3 4 5 

2. I vilken utsträckning, upplever du, att dina patienter läser sin 
journal på nätet? 

 
1 2 3 4 5 

3. I vilken utsträckning har du behövt förklara uttryck/provsvar 
som stått i journalen sedan journaler blev tillgängliga på nätet? 

 
1 2 3 4 5 

4. I vilken utsträckning, upplever du, att du har behövt stå till svars 
för en annan kollegas anteckning inför en patient? 

 
1 2 3 4 5 

5. I vilken utsträckning, upplever du, att patienterna hämtar 
information själva? Från ex. nätet/vänner/vårdguiden? 

 
1 2 3 4 5 

6. Upplever du att du har ändrat ditt sätt att skriva efter införandet 
av ”Din journal på nätet”? 

 
1 2 3 4 5 

7. Om svaret på fråga 6 är 4 eller 5. Förklara gärna kortfattat vad 
du har ändrat på: 
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För varje fråga nedan ringar du in siffran  
till höger som bäst överensstämmer med din åsikt. 

Frågeställning 

Skala 

In
te

 a
lls 

 

I h
ö

g
 

u
tsträ

ck
n

in
g

 

8. I vilken utsträckning, anser du, att möjligheten för patienter att 
se bla prov- och remissvar i samma stund som läkaren påverkar 
vårdkvaliteten? 

 

1 2 3 4 5 

9. I vilken utsträckning tror du att ”dubbel” journalföring 
förekommer? (Dubbel avser anteckningar som förs utanför 
patientens ordinarie journal) 
 

1 2 3 4 5 

10. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till ökad vårdkvalitet?  

 
1 2 3 4 5 

11. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till minskad vårdkvalitet? 

 
1 2 3 4 5 

12. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till ökad delaktighet? 

 
1 2 3 4 5 

13. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till minskad delaktighet? 

 
1 2 3 4 5 

14. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till vård på lika villkor? 

 
1 2 3 4 5 

15. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till ökad arbetsbelastning för dig? 

 
1 2 3 4 5 

16. I vilken utsträckning anser du att ”Din journal på nätet” bidrar 
till minskad arbetsbelastning för dig? 

 
1 2 3 4 5 

17. I vilken utsträckning, har du upplevt, att patienter uttrycker oro 
för att journalen kan läsas på nätet? 

 
1 2 3 4 5 

18. Har du upplevt att det har skett en maktförskjutning i din 
relation till patienterna sedan införandet av ”Din journal på 
nätet”? 
Ringa in en av siffrorna till höger samt ringa in ett alternativ 
nedan: 
a) Läkaren har fått större makt, patienten mindre. 
b) Patienten har fått större makt, läkaren mindre. 
c) Oförändrad situation 

 

1 2 3 4 5 

19. I vilken utsträckning, anser du, att språket i journalerna (sedan 
införandet av ”Din journal på nätet”) innehåller färre medicinska 
facktermer för att underlätta patienternas förståelse? 
 

1 2 3 4 5 

20. I vilken utsträckning har du ändrat inställning till ”Din journal på 
nätet” sedan den infördes? 
Ringa in en av siffrorna till höger samt ringa in ett alternativ 
nedan: 

a) Har blivit mer positiv 
b) Har blivit mer negativ 
 

1 2 3 4 5 
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För varje fråga nedan ringar du in siffran  
till höger som bäst överensstämmer med din åsikt. 

Frågeställning 

Skala 

In
te

 a
lls 

 

I h
ö

g
 

u
tsträ

ck
n
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g

 

21. I vilken utsträckning tycker du att ”Din journal på nätet” är en bra 
reform? 

 
1 2 3 4 5 

22. I vilken utsträckning, anser du, att journalen (efter införandet av 
”Din journal på nätet”) blivit säkrare/innehåller mindre fel? 
 

1 2 3 4 5 

23. I vilken utsträckning, anser du, att patienters följsamhet 
(compliance) har ökat sedan införandet av ”Din journal på nätet”. 
 

1 2 3 4 5 

24. I vilken grad bekymrar du dig för att obehöriga privatpersoner 
(t.ex. god man) kan läsa patienters journal på nätet? 
 

1 2 3 4 5 

25. I vilken utsträckning, bedömer du, att anhöriga/närstående läser 
din patients journal? 
 

1 2 3 4 5 

26. I vilken utsträckning, bedömer du, att anhöriga/närstående läser 
din patients journal mot deras vilja? 
 

1 2 3 4 5 

27. Hur viktigt bedömer du det vara att det finns tid mellan signering 
och publicering på nätet?  
Vg. Se fotnot för förtydligande. 
 

1 2 3 4 5 

28. Har du varit med om att en patients journal lästs av annan än patienten 
(dvs obehörig privatperson med patientens tillåtelse) 
 
RINGA IN:                  JA                eller              NEJ 
 

 

29. Känner du till någon som varit med om att en patients journal lästs av 
annan än patienten (dvs obehörig privatperson med patientens tillåtelse)? 
 
RINGA IN:                  JA                eller              NEJ     
 

 

30. Har du några övriga synpunkter på ”Din journal på nätet” som du vill 
förmedla? Skriv gärna! 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

Fotnot: I dagsläget blir lab-svar/remissvar osv synligt för patient efter 14 dagar (sedan blir det 
synligt även om ej signerat) eller så snart läkare signerat. Vid registrering på ”Din journal på nätet” 
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kan patienter välja att få se information så snart det finns tillgängligt eller välja att ha 14 dagars 
fördröjning på svaren. 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Validitet och reliabilitet av enkät 
Validiteten testades med hjälp av en Face- validering. För detta ändamål tillfrågades tre 

erfarna allmänläkare. Enkäten granskades och kommenterades. Viss redigering utfördes efter 

denna validering. För att pröva reliabiliteten tillämpades principal component analys (PCA). 

(tabell 1). Utifrån dessa data kunde fem huvudgrupper av frågor sorteras ut och analyseras 

vidare (tabell 2).  

Tabell 1 

 
Rotated Component Matrix 

Fråga 
 

Faktorer 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

1. Viktig reform? ,762 -,013 -,060 -,054 ,009 
2.  Tror du att patienter använder DJN? ,121 ,633 ,039 ,072 ,113 
3.  Behövt förklara journalanteckningar? ,077 ,695 ,153 -,091 ,276 
4. Behövt stå till svars för annans anteckning? ,106 ,758 -,048 ,069 -,153 
5. Hämtar pat. information själva? -,017 -,043 -,012 -,024 ,725 
6. Ändrat sätt att skriva journal? -,050 ,599 ,166 ,201 ,231 
8. Påverkar DJN vårdkvalitén? ,229 -,097 -,018 ,722 -,068 
9. Förekommer dubbel journalföring? ,048 ,203 ,356 ,432 ,231 
10. Leder DJN till ökad vårdkvalitet? ,753 ,026 ,153 -,114 -,108 
11. Leder DJN till minskad vårdkvalitet? -,281 ,176 ,184 ,812 ,038 
12. Bidrar DJN till ökad delaktighet? ,786 ,113 ,143 ,150 ,170 
13. Bidrar DJN till minskad delaktighet? -,222 ,276 ,251 ,203 -,393 
14. Bidrar DJN till ”vård på lika villkor”? ,540 ,168 -,281 ,168 -,096 
15. Leder DJN till ökad arbetsbelastning? ,058 ,288 ,269 ,524 ,352 
16. Leder DJN till minskad arbetsbelastning? ,521 ,048 -,039 ,260 ,116 
17. Yttrar pat. farhågor rörande DJN? -,172 ,570 ,516 -,013 -,062 
18. Maktförskjutning mellan läkare & pat? ,043 ,470 ,011 ,191 ,601 
19. Färre medicinska facktermer i journalerna? -,080 ,284 ,399 -,046 ,477 
20. Ändrat inställning till DJN? -,046 ,161 ,143 ,319 ,536 
21. Är DJN en bra reform? ,760 -,186 ,159 -,156 ,010 
22. Leder DJN till en mindre felaktig journal? ,263 -,174 ,731 ,008 ,148 
23. Leder DJN till ökad compliance? ,244 ,008 ,623 ,022 ,269 
24. Farhåga att annan (ex. godman) läser? -,134 ,149 ,578 ,292 -,145 
25. Farhåga att annan än pat. läser journalen? -,039 ,504 ,597 ,223 -,032 
26. Farhåga att annan läser mot patients vilja? -,023 ,463 ,655 ,131 -,090 
27. Är ”respittid” viktigt? -,492 -,329 -,060 ,308 ,158 

 
Totalt antal inkluderade frågor per faktor 

 

 
6 

 
5 

 
5 

 
4 

 

 
4 
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Faktoranalysen gav den mest logiska analysen med fem huvudgrupper där 55,3% varians 

förklaras. Beräkning av förklarad varians utifrån de fem faktorerna som föll ut vid PCA 

analys (tabell 2). 

Dessa fem faktorer gavs namnen; 

Faktor I = ” Respondenternas allmänna inställning till ”Din journal på nätet”  

Faktor II = ”Läkarperspektivet på arbetssituation samt mötet med patienter”  

Faktor III = ”Säkerhetsaspekten” 

Faktor IV = ” Eventuella upplevda negativa effekter av reformen” 

Faktor V = ” Maktbalansen mellan läkare och patient” 
 
 
Tabell 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tabell 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliabiliteten enligt Cronbach’s-α gav som sagt 5 faktorer (huvudgrupper av frågor). 

Reliabiliteten fastställdes för faktor I – IV. Faktor V låg strax under gränsen (0,7) men 

inkluderades då övriga faktorer låg över gränsen och faktor V endast låg marginellt under 

gränsen (Tabell 3). Således föreligger tillfredsställande reliabilitet och validitet. 

 

  
Extraction Sums of 

Squared 
Loadings 

 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Faktor % of 
variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
variance 

Cumulative 
% 

1 20,869 20,869 3,556 13,679 13,679 
2 13,766 34,635 3,419 13,149 26,827 
3 7,564 42,199 2,996 11,523 38,351 
4 6,905 49,104 2,289 8,803 47,154 
5 6,205 55,309 2,120 8,155 55,309 

 Reliabilitet  
 Cronbach’s Alpha Number of items 
Faktor I 0,794 6 
Faktor II 0,735 5 
Faktor III 0,762 5 
Faktor IV 0,706 4 
Faktor V 0,668 4 
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