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Sammanfattning 

 

I takt med att fler e-hälsotjänster växer fram har man genom att göra journaler på nätet 

tillgängliga för patienter velat öka patientdelaktigheten i vården. E-hälsotjänsten Min journal 

via nätet planeras att införas med tillgång för alla patienter i Sverige och Uppsala län har varit 

pilotlän - här blev det tillgängligt i november 2012. Innan införandet fanns både negativa och 

positiva förväntningar hos personal som arbetar i landstingets tjänst. 

 

Denna studie har syftat till att ta reda på vilka upplevda effekter på arbetsrutiner samt 

arbetsbelastning Min journal via nätet givit för sjukvårdspersonalen.  

 

Vi intervjuade fem sjuksköterskor och fem läkare under hösten 2015. Resultatet antyder på en 

förändring i hur sjuksköterskor och läkare dokumenterar, men ingen tydlig påverkan i 

patientkontakten eller arbetsbelastning har framkommit. 

 

Nyckelord: elektronisk patientjournal, e-hälsa, arbetsrutiner, arbetsbelastning 

 

 

Abstract  
 

As more E-health services are emerging, health care records available online for patients have 

been offered with the purpose to increase patient participation in their care. This E-health 

service is planned to be introduced with access for all patients in Sweden and Uppsala County 

has been a pilot county - here it became available in November 2012. Before the introduction 

both negative and positive expectations existed among health care staff working in the county.  

 

This study aimed to find out what effects on work practices and workload the online medical 

record has given the health care staff.  

 

We interviewed five nurses and five doctors in the fall of 2015. The results are indicating on 

an effect on how nurses and physicians write their documentation but no clear effects in 

patient contact or workload has been found. 
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt följer bakgrund och problemformulering, syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar definieras. 

 

1.1 Bakgrund  

Allt eftersom IT-användandet ökar och allt fler e-tjänster växer fram i Sverige, har nya också 

dykt upp inom hälso- och sjukvården. En av dessa är Mina vårdkontakter, som bland annat 

finns tillgängligt i Uppsala län, där man kan beställa, ändra och avboka en tid inom 

sjukvården, följa sina remisser, förnya recept - samt även få tillgång till sin journal på nätet 

genom tjänsten Min journal via nätet.  

 

Patientjournalen är en viktig del av sjukvården och patientdatalagen reglerar journalförandet 

och där står att all hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att föra journal i sitt arbete 

med patienterna och att journalen skall innehålla alla uppgifter som behövs för en “god och 

säker vård”. Uppgifterna ska dokumenteras så snabbt som möjligt och den som ansvarar för 

en anteckning ska signera den för att styrka att det som skrivits är riktigt. All åtkomst till 

journalen ska loggas så att man ska kunna granska att endast behörig personal haft tillgång till 

journaluppgifterna (SFS 2008:355). Då syftet med journalsystemet är att se till att patienterna 

ska få en säker och bra vård är journalen därför i första hand ett verktyg för 

sjukvårdspersonalen. Betydelse finns dock även för patienten som kan få insyn i vård och 

behandling som givits (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Journaler och loggrapporter i pappersform har patienterna sedan tidigare kunnat begära ut och 

i Uppsala län har detta skett genom att man kunnat höra av sig till Ceså, landstingets 

resurscentrum (LUL, 2015). Begäran om att få sin journal utlämnad i pappersform behandlas i 

regel inom en vecka (Nationalencyklopedin, 2015), men nu finns den också tillgänglig bara 

ett par musklick bort via den nya e-hälsotjänsten Min journal via nätet. I journalen kan 

patienterna bland annat läsa läkarens och sjuksköterskans anteckningar, se sina provsvar, läsa 

loggrapporten och de har även möjlighet att kommentera anteckningarna (Vårdguiden 1177, 

2015). 

 

Min journal via nätet är del i ett större EU-projekt, Sustains, där Uppsala Län var först ut när 

de i november 2012 gjorde journaler tillgängliga via nätet för patienterna (DOME, 2015). 

Införandet drevs från politisk nivå och landstingsråd i Uppsala deltog i samråd med EU- 

kommissionen där det bestämdes att Uppsala län skulle bli pilotlän för projektet. Sedan våren 

2013 har sju nya versioner med ny funktionalitet lanserats (LUL, u.å.).  

 

Idag kan man läsa sin journal i fem län förutom Uppsala län och dessa är Skåne, Jönköping, 

Västmanland, Halland samt Östergötlands län. Inom ett par år kan samtliga län i Sverige ha 

infört systemet. Vad i journalen som vårdgivarna väljer att visa är olika från län till län, men 

Uppsala län är de som gjort mest information tillgänglig för sina patienter (Inera, 2015). 
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För att få tillgång till e-tjänsten Min journal via nätet ska man vara över 18 år samt ha e-

legitimation och tillgången ges via den större nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter. 

Vårdnadshavare kan läsa journaler för sina barn upp till 12 års ålder och från och med 

februari 2013 kan man som vuxen även ge en närstående läsrättighet till sin journal. Man kan 

även läsa osignerade anteckningar i journalerna, som alltså inte styrkts av den ansvarige för 

anteckningen, men inte så kallade tidiga hypoteser (LUL, 2012). 

 

Enligt en rapport från LUL är den vanligaste användaren en patient med pågående sjukdom 

och många kontakter med vården. Efter att tjänsten funnits ett år hade 40 000 unika användare 

använt tjänsten och fler än 200 000 inloggningar hade gjorts. Andelen användare är i procent 

likvärdig mellan 23 upp till 72 års ålder (LUL, u.å.). 

 

Införandet av Min journal via nätet var kontroversiellt och infördes med vissa negativa 

förväntningar bland annat från läkarkåren. Läkarförbundet beskrev en farhåga att journalens 

betydelse och användbarhet som arbetsinstrument för personalen kunde komma att förändras. 

Man var även orolig att den administrativa bördan skulle kunna öka, på bekostnad av 

läkarinsatser till nytta för patienterna (Sveriges Läkarförbund, 2011). Upplands Allmänna 

Läkarförening, UAL, som är en lokalavdelning för Sveriges läkarförbund uttryckte oro över 

att systemet skulle bidra till “en stor mängd frågor från patienterna, vilket kommer att hindra 

läkarna i sitt arbete” (LUL, u.å, s. 36). I USA har liknande uppfattningar från läkarnas sida 

registrerats i en studie av Ross et al. (2005) där förväntningar på vad det skulle innebära om 

patienten kunde nå sin journal dagligen undersöktes. Resultatet av deras undersökning visade 

bland annat att 63% trodde att deras arbetsbörda skulle öka väsentligt och att de skulle 

dokumentera saker annorlunda i journalen. 

 

1.2 Problemformulering 

Då dokumentation i journalerna genomsyrar vårdpersonalens dagliga arbete är införandet av 

en e-tjänst som gör journalerna mer lättåtkomliga för patienterna därför värt att studera. 

Eventuella effekter för vårdpersonalen till följd av att journalen nu är tillgänglig på nätet för 

Uppsala läns invånare kommer att undersökas närmare i denna studie. Nedan presenteras 

ytterligare några orsaker till varför ämnet bör behandlas. 

 

Ämnet har mött stort medialt intresse, både lokalt och nationellt. Detta kan delvis bero på att 

väldigt stora intressentgrupper kan få direkt eller indirekt påverkan av hur Min journal via 

nätet inverkar på vårdpersonalens arbete. I Sverige är alla landets invånare potentiella 

patienter och sjukvårdpersonal är en av landets största yrkesgrupper. I Uppsala län finns över 

470 000 individer i journalsystemet Cosmic, som därmed har möjlighet att använda Mina 

vårdkontakter (LUL, 2015). Förbättras eller försämras personalens arbetsrutiner finns 

anledning att tänka sig att även patientvården påverkas. 

 

Tillgängligheten av journaler via nätet infördes för att patienterna skulle bli mer informerade, 

delaktiga och även kunna fatta fler egna beslut i sin vård. Dock fanns även vissa negativa 

förväntningar, bland annat en rädsla att detta kan öka patienters oro, till exempel om de kan 

läsa okommenterade provsvar innan samtal med läkare. Det fanns även en rädsla att journalen 

som arbetsredskap kunde komma att försämras (Mellgren, 2013, 27 aug).  Synpunkter som 
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kom upp var att besked om en patients hälsa bör ges i rätt sammanhang och att i skrift förloras 

möjligheten för läkaren att kunna lyssna och förklara (Läkartidningen, 2013). Vårdförbundet 

hade dock uttryckt sig i mer positiva ordalag och tyckte att införandet kan leda till en mindre 

hierarkisk sjukhuscentrerad vård där individen tar en mer aktiv plats (LUL, u.å.). 

 

Idag finns en begränsad omfattning av uppföljande studier gällande effekter på 

sjukvårdpersonalens arbetsrutiner och arbetsbelastning efter införandet av Min journal via 

nätet i Uppsala län och därför finns ett värde att undersöka frågan. Landstinget i Uppsala län 

var första länet som införde systemet med journaler på nätet för patienterna (LUL, u.å.) och 

implementeringen samt uppföljande studier såsom denna kan vara av värde för andra läns 

införande. 

 

1.3 Syfte 

Motiv för denna uppsats är att undersöka upplevda effekter på sjukvårdspersonalens 

arbetsrutiner samt arbetsbelastning, i Landstinget i Uppsala län, efter att patienterna fått 

tillgång till sin journal via nätet. 

 

1.4 Frågeställningar 

● Upplever läkare och sjuksköterskor någon förändring i sina arbetsrutiner efter att 

patienterna i Uppsala län fått tillgång till sin journal på nätet och i såna fall hur?  

● Upplever man någon skillnad i arbetsbelastning sedan införandet? 

 

1.5 Avgränsning  

Avgränsningar har gjorts till yrkesgrupperna sjuksköterskor och läkare, då båda dessa 

gruppers dokumentation nu finns tillgängliga för patienterna via nätet. Plats för 

undersökningen var Uppsala då det är där som journaler funnits tillgängliga via nätet under 

längst tid och där det därför var störst chans att finna märkbara effekter av införandet. Studien 

begränsades till att beröra personal som arbetar inom somatiska vården eftersom 

psykiatrijournaler inte är tillgängliga i nuläget via e-tjänsten i Uppsala län.  
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2 Metod 

I detta avsnitt följer en beskrivning av  genomförd litteratursökning samt den valda 

forskningsstrategin. 

 

 

2.1 Litteratursökning 

Här beskrivs uppsatsens litteratursökning utifrån sökstrategi samt urvalskriterier. 

2.1.1 Sökstrategi 

Resultatet från sökningarna av vetenskapliga artiklar till denna studie har innefattat både 

nationella och internationella artiklar. Dessa sökningar genomfördes i databaserna Google 

Scholar och Pubmed under november och december 2015 och innefattar de artiklar vi fått 

tillgång till i fulltext. Vi har även gjort en litteraturgenomgång av artiklar som publicerats från 

DOME, som är ett forskningsprojekt som ingår i införandet av journaler via nätet i samarbete 

med Sustains (DOME, 2015). Dessa artiklar fanns listade på DOME:s hemsida.  

2.1.2 Urvalskriterier 

Artiklar och litteratur som valts ut är skrivna på svenska eller engelska, relevanta för vårt 

syfte och frågeställningar och har ett abstract. Vi har valt att endast använda oss av 

publicerade och granskade vetenskapliga artiklar för att veta att de har god reliabilitet och 

validitet. 

 

2.2 Forskningsstrategi  

Nedan klargörs vilket tillvägagångssätt som använts för att undersöka frågan om effekter för 

vårdpersonal av patienttillgång till sin journal på nätet. 

 

Denna studie är kvalitativ med intervju som metod. Kvalitativ metod är lämplig när förståelse 

för ett koncept eller fenomen behöver skapas då forskningsunderlaget är litet (Cresswell, 

2003) och anledningen till att intervjuer valts som metod är då det möter syftet väl eftersom vi 

undersöker erfarenheter som vi anser vara svåra att beskriva via frågeformulär. Vi vill också 

ha möjlighet att ställa följdfrågor ifall vi finner att ett svar kan behöva utvecklas. Enligt Oates 

(2005) kan intervjuer ge en djup och detaljerad förståelse för ett fenomen samt är en flexibel 

metod där vissa informanter kan ge tydligare svar än vad de skulle kunna ge via 

frågeformulär. 

 

Uppsatsen utgår från det interpretivistiska paradigmet som innebär att försöka identifiera, 

upptäcka och förklara hur alla faktorer i en specifik social kontext är relaterade och beroende 

av varandra. Inom detta paradigm ligger fokus på hur människor eller grupper upplever sin 



5 

 

värld och därefter försöka skapa förståelse för fenomen beroende på den mening och de 

värden som vi ger dem (Oates, 2005). Denna forskningsansats är lämplig för uppsatsen då 

fokus är på hur vårdpersonalen upplever sina arbetsrutiner samt hur arbetsbelastningen 

påverkas av patienternas tillgång till sin journal via nätet. 

 

Tidigare forskning har i denna studie använts i enlighet med sensitizing concepts som en 

inledande vägledning för utvecklandet av en analys. När man använder sig av sensitizing 

concepts ger det utgångspunkter som kan peka ut riktningar i form av kategorier eller begrepp 

var man sedan letar relevant innehåll (Bowen, 2006), i detta fall ur intervjumaterialet. En 

skillnad mot definitiva begrepp som är mycket precisa i vad som ryms i dem ger sensitizing 

concepts en mer generell vägledning  till att bygga upp en analys och saknar de specifika 

egenskaper som ett definitivt begrepp består av (Blumer, 1954). Sensitizing concepts fungerar 

alltså som en startpunkt för analysen av den empiriska datan kring ett fenomen och ger en 

känsla för hur datan kan passa in i kategorier utan att vara begränsande. 

 

Alla deltagare i denna studie informerades antingen muntligen eller både muntligen och 

skriftligen angående studiens syfte och metod för genomförande. Avsikten var att genomföra 

intervjuer med minst tio informanter och det slutgiltiga antalet blev också tio. 

 

Nio av intervjuerna skedde i enskilda rum på informanternas arbetsplats och en intervju 

skedde över telefon. I fyra av intervjuerna deltog båda författarna och i sex av intervjuerna 

deltog endast den ena författaren, detta eftersom informanten visade sig vara tillgänglig direkt 

vid förfrågan samt telefonintervjun skedde enskilt. Intervjuerna tog mellan 6 och 30 minuter. 

Vissa intervjuer blev korta dels på grund av att tidsbrist ibland fanns för informanten och i 

vissa fall på grund av begränsade erfarenheter av upplevda effekter från patienternas tillgång 

till sin journal via nätet, vilket då ledde till korta svar. 

 

Det insamlade materialet analyserades utifrån en induktiv analysmetod, där kategorierna i den 

tematiska analysen utformas efter datan (Oates, 2005). Tidigare forskning inom området 

användes för att sätta resultatet i ett större sammanhang. Detta gjordes i syfte att visa hur vår 

studies resultat står sig i relation till annan forskning inom området. 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 

Till denna studie har semi-strukturerade intervjuer med frågeguide använts då denna form av 

intervju är passande för undersökningar där det redan finns en idé om vilka frågor som ska 

ställas (Ploeg, 1999), men där man vill behålla flexibilitet för att få nyanserade svar. Semi-

strukturerade intervjuer innehåller en planerad lista med teman där man dock är beredd att 

ändra ordningen på frågorna beroende på vad som sägs i intervjun. Man kan även lägga till 

frågor och nya intressanta ämnen tas upp. Informanterna kan berätta detaljerat om ämnena 

som tas upp och även de ämnen som anses vara relevanta till dessa (Oates, 2005).  

  

Intervjuerna spelades in med hjälp av lösenordskyddad mobiltelefon och därefter 

transkriberades materialet genom att det ordagrant återgavs i ett dokument i en 

lösenordsskyddad dator. Ljudfilerna raderades sedan.  

 

Vid presentation av resultaten i uppsatsen är allt intervjumaterial anonymiserat. 
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2.2.1.1 Urval 

Vi fördelade urval av informanter jämnt mellan yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor för 

att få en balanserad bild i studieresultatet. 

.  

● Fem av informanterna var sjuksköterskor och fem var läkare. 

● Sex av informanterna var av kvinnor och fyra var män. 

● Informanterna arbetade inom 8 olika verksamheter; barnsjukhuset, onkologi, urologi, 

dialys, gastroenterologi, njurmedicin, reumatologen samt på en närakut.  

 

Motivet var att lyssna till erfarenheter från många olika vårdinriktningar för att erhålla ett 

brett resultat. Vi försökte även få möjlighet att intervjua personal inom primärvården, men vid 

förfrågan på en vårdcentral fick vi inte ett godkännande.  

 

2.3 Dataanalys 

Materialet analyserades efter transkribering genom att tematisera det beroende på vad 

materialet handlade om. Sedan delades materialet upp i kategorier beroende på innehåll i 

enlighet med den induktiva analysmetoden Oates (2005) beskriver. Efter detta påbörjades en 

process av att försöka hitta mönster och återkommande påståenden vilka sammanställdes. 

Figur 1 visar hur uppsatsens dataanalys genomfördes. 

 

 
 

Fig. 1. Tillvägagångssätt  
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3 Teoretiskt ramverk 

Under teoriavsnittet definieras och redovisas relevanta begrepp samt forskning som bidrar till 

att skapa förståelse för uppsatsämnet. 

 

3.1 Definition av begrepp 

I denna sektion beskrivs de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen samt dess relation 

till uppsatsens innehåll.  

 

Effekt är resultatet av inflytandet från något specifikt (Cambridge Dictionaries Online, 2015). 

I detta fall är det effekten på vårdpersonalens arbetsrutiner av tillgängligheten för patienter till 

sin journal genom Min journal via nätet som kommer att studeras. Tillgänglighet definieras 

av Last (2007) som något som berör öppenhet och kvalitén på åtkomsten, tillgängligheten i 

praktiken, till klienter eller användare av ett vårdsystem. Begreppet beskriver även förmågan 

att förstå språket av en vårdgivare och det fysiska avståndet mellan givare och potentiella 

användare av vårdsystem (Last, 2007).  

 

Arbetsrutiner samt arbetsbelastning är de begreppskategorier som fungerat som sensitizing 

concepts. Dessa har varit riktlinjer för analysen av den empiriska datan i syfte att utveckla en 

förståelse för de sociala fenomen som förekommer i uppsatsen, dvs. sjukvårdspersonalens 

upplevelser. 

 

I uppsatsen används definitionen av arbetsrutin som Berg (1999) beskriver. Arbetsrutiner kan 

ses som ett nätverk av människor, verktyg, organisationsrutiner och dokument. Verktygen, 

dokumenten och maskinerna är grundläggande element av arbetsrutinerna. Om till exempel en 

enkel sak som ett formulär i en vårdsituation skulle försvinna skulle den arbetsrutinen inte 

fortsätta fungera likadant samt i dess nuvarande komplexitet och skulle då kunna göra att 

arbetsrutinen blir mer komplex. 

 

Kärnan av vårdpersonalens arbetsrutiner kretsar kring patientkontakt. Att göra 

undersökningar, bevaka, utföra vård och följa upp inkluderas i arbetsrutiner och är verktyg i 

ett försök att försöka bota eller lindra patienters problem. Patientkontakten kännetecknas av 

en aldrig riktigt förutsägbar reaktion från patienten och dessa händelser måste hanteras på 

plats av den i vårdpersonalen som är närvarande och med de resurser som där och då finns 

tillgängliga (Berg, 1999). Dokumentation ingår i beskrivningen och är också en essentiell 

arbetsrutin. Vilken effekt  tillgängligheten av Min journal via nätet haft på vårdpersonalens 

berörda arbetsrutiner, innefattande dokumentation och patientkontakt, ska därför i denna 

studie undersökas.  

 

I relation till arbetsrutiner är arbetsbelastning intressant att utforska. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) definieras arbetsbelastning som den mängd arbete som skall 

utföras av viss person eller anordning. I uppsatsen kommer det undersökas om och hur 

vårdpersonalen upplever att deras arbetsbelastning förändrats. 



8 

 

3.2 Hälsoinformation på nätet - inverkan för vården 

Kreps och Neuhauser (2010) har i en översiktsartikel undersökt vilka möjligheter och 

utmaningar som tillkommit när  nya kommunikationsvägar via e-hälsa dykt upp, bland annat 

genom att göra journaler tillgängliga på nätet. De nya e-hälsosystemen skapar ökad makt och 

tillgång av hälsoinformation hos hälsokonsumenterna, förbättrar vården, minskar fel och ökar  

samarbete mellan personal och patienter. Det finns en växande trend mot ökad 

patientdelaktighet vad gäller sökning av hälsoinformation och beslutstagande. Sättet som 

hälsoinformation kommuniceras på är viktigt för hur väl den accepteras. Hälsoinformation 

som ges på ett auktoritärt sätt utan kommunikation med patienterna tas inte emot väl och 

uppfattas som stötande. Den ökade egenmakten förbättrade förhållandet med 

sjukvårdspersonalen. Det framkom även att kontakten med sjukvården förbättrades ifall 

läkaren hade god kommunikationsförmåga.  

 

 

3.3 Vårdgivares inställning till införandet av patienttillgång av journalen på 

nätet samt undersökta effekter 

Studier som berör sjukvårdspersonals inställning till att journaler skall bli tillgängliga på nätet 

för patienterna har gjorts samt ett mindre antal studier som berör effekter på vårdpersonalens 

rutiner efter att e-tjänsterna erbjudits. Vi kommer här presentera för studien intressanta 

resultat. 

 

Läkares förväntningar på vad det skulle innebära om patienten kunde nå sin journal 

dagligdags var något som Ross et al. (2005) undersökt. Majoriteten av läkarna trodde att deras 

arbetsbörda skulle öka väsentligt och nästan hälften trodde att de skulle komma att 

dokumentera saker annorlunda i patientjournalen.  

 

I en annan studie har skillnader märkts i mottagandet av e-hälsotjänster mellan patienter och 

vårdgivare. Enligt Ortega Egea, González och Menéndez (2010) har vårdgivare generellt 

uppvisat en mindre positiv uppfattning gällande e-hälsotjänsters fördelar jämfört med 

patienterna. I studien fann man dock fördelar gällande patientvården av att IT kommer in mer 

och mer. Enligt Ortega Egea et al. (2010) har man i studier funnit att IT generellt ökar 

effektiviteten i läkares arbetsrutiner och även ökat kvaliteten på patientvården.  

 

Det finns en skillnad i inställning till journaler via nätet mellan personal som har erfarenhet av 

tillgängligheten jämfört med de som inte ännu har denna erfarenhet. Scandurra et al. (2015) 

har bland annat undersökt sjukvårdpersonalens inställning till journaler på nätet för 

patienterna genom att tillhandahålla webbenkäter till sjukvårdspersonal i Sverige, både 

personal som jobbar i län där e-hälsotjänsten redan införts och även i län där den inte införts. 

Scandurra et al. (2015) fann att många som jobbade i län där systemet inte införts upplevde 

oro för möjliga negativa effekter av att patienter kunde läsa sin journal utan 

sjukvårdspersonal. Dock fann man att vårdpersonal som hade erfarenhet av att patienter kunde 

få tillgång till sin journal var mer positivt inställda till den nya e-tjänsten. I studien kom man 

fram till att det var viktigt att personal skall vara med i utförandet av e-tjänsten.  
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Liknande resultat framkom i en annan enkätstudie av Scandurra och Ålander (2015) där man 

också kunde dra slutsatserna att personal måste involveras i genomförandet av offentliga e-

hälsotjänster och att verkliga erfarenheter av de yrkesverksamma som hade mer positiv bild 

av e-tjänsten bör spridas till sina oerfarna medarbetare, då signifikanta skillnader i attityd 

finns gentemot tillgänglighet av journalerna på nätet.  

 

Cimino et al. (2002) har studerat vilka effekter patienter och vårdpersonal upplevt efter att 

patienterna fått tillgång till sin journal via nätet. De erfarenheter som patient och vårdpersonal  

hade var förbättrad nivå på kommunikationen i mötet mellan patienter och läkare. Tiden 

användes också mer effektivt genom att problem diskuterades på en högre nivå då patienten 

kunde ställa bättre frågor än förut efter att ha läst sin journal. 

 

de Lusignan et al. (2014) har i en systematisk översiktsstudie undersökt vilka effekter 

patienters tillgång till sina journaler på nätet ger gällande kvalitéten och patientsäkerheten 

inom primärvården. Inga hälsoeffekter kunde påvisas men däremot en utökad användning av 

preventiv vård. Medicinska fel har i några fall hittats vid läsning av journalen och med hjälp 

av detta hade dessa därför kunnat rättas till. Enligt studien har det funnits en oro från 

personalens sida över att det skulle bli en ökad arbetsbelastning i form av fler e-mail men 

ingen ökad telefonkontakt hade funnits. Inga bevis för uppkommen skada hade heller hittats. 

de Lusignan et al. (2014) fann dock en förväntan hos vårdpersonal att oförklarade 

journalanteckningar kunde skapa oro hos patienten och även att personer kunde bli kränkta 

vilket skulle bidra till sämre läkare-patientkontakt. Patienter upplevde å andra sidan mer 

nöjdhet genom ökade kunskaper och upplever att de kan kommunicera mer effektivt med 

personalen efter att ha fått tillgång till sin journal på nätet.  

 

Delbanco (2012) genomförde en studie för att se vilka förväntningar samt resultat det gav av 

att patienter fick tillgång till sin läkares anteckningar på nätet. Innan studien fick läkarna svara 

på vilka effekter som patienternas tillgång till anteckningarna kunde tänkas få för läkarnas 

arbete. Många var oroade kring ökad arbetsbelastning och patientens reaktion. Resultatet av 

studien visade dock att inverkan på läkarens arbete var väldigt liten. Få rapporterade om 

längre patientbesök, fler frågor utanför besökstid och att de la mer tid på dokumentation. 

Många läkare var förvånade hur liten effekten var av att patienter hade tillgång till 

anteckningarna och det var inte särskilt många patienter som ens påtalade att de läst 

anteckningarna. 
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4 Resultat 

Här följer en presentation av studiens resultat som är baserat på de intervjuer som genomförts 

med sjuksköterskor och läkare i Uppsala. Samtliga intervjupersoner kommer i sitt yrke i 

kontakt med patienter som har möjlighet att använda sig av Min journal via nätet. De citat 

som förekommer i kapitlet är alla tagna från de genomförda intervjuerna. Den empiri som 

redovisas  är vald efter vad som ansetts vara intressant och relevant för studiens syfte. 

 

Kategorierna som resultatet delats upp i är effekter på dokumentationen, effekter i 

patientkontakten och effekt på arbetsbelastningen. Resultatet kommer att presenteras utifrån 

dessa kategorier. 

 

 

4.1 Effekter på dokumentationen 

I detta avsnitt behandlas dokumentationen, som är en del av vårdpersonalens arbetsrutiner. 

Det intervjumaterial som är intressant för denna del utifrån hur arbetsrutiner definierats i det 

teoretiska ramverket presenteras nedan. 

4.1.1 Förväntningar innan införandet 

Något som är intressant utifrån uppsatsens definition av arbetsrutiner, där dokumentation 

ingår, är vilka förväntningar det fanns på hur rutinerna skulle kunna påverkas av införandet av 

Min journal via nätet. Förväntningarna kan säga något om vilka moment i dokumentationen 

som kan anses känsliga för påverkan när tillgängligheten av journalen ökar och även 

betydelsen av arbetsrutinen för de olika yrkesrollerna i vårdpersonalen. 

 

Studiens resultat visar att sex av tio informanter upplevde farhågor innan införandet att man 

skulle behöva tänka mer på sitt sätt att skriva i journalen nu när den är mer lättillgänglig för 

patienterna. En sjuksköterska nämnde detta om vad som diskuterats: “Det var en fundering 

naturligtvis, det här etiska, att nu måste alla tänka på vad man skriver, vara tydlig och 

korrekt”. 

 

En läkare sa att det hade varit “högljudda diskussioner” om Min Journal via nätet innan 

införandet inom läkarkåren.  
Det ena [förhållningssättet] var väl att det var stora risker och stora problem … att patienter 

kunde få obehaglig information och inte vara beredda på det ... Antingen hur stor är risken är 

att patienten får information de inte borde, att de misstolkar informationen mot att vi inte kan 

hindra patienter från att läsa. De är vuxna människor som själv ska kunna fatta sina beslut. 

4.1.2 Förändring i hur vårdpersonalen skriver i journalen 

Vilka effekterna är för dokumentationen efter införandet av Min Journal via nätet finns det 

flera exempel på. 
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Flera av de intervjuade sade att man tänker till mer nu än tidigare när man dokumenterar. En 

sjuksköterska sade att man förhoppningsvis är mer saklig eller inte skriver personliga 

omdömen om en patient: “Jag hoppas att man kanske blir mera saklig och inte så personlig, 

lägger ut några personliga omdömen som man kan se längre tillbaka i journalen“. 

 

Hen nämnde även att man eventuellt skriver lite extra, för att “skydda sig själv”.  Denna 

förändring sker dock enligt sjuksköterskan troligen undermedvetet och inte medvetet. En 

annan sjuksköterska sade dock tvärtom, att man skriver mindre nu när man vet att journalen är 

lättillgänglig för patienten. 

 

Det fanns situationer då man tänker till extra när man dokumenterar enligt en läkare, till 

exempel när det kommer till att beskriva känsliga detaljer, såsom en ”kroppskonstruktion”. 

 

Många anser att det är positivt om man tänker till lite extra när man dokumenterar. En läkare 

uttrycker:  
sen finns det också en del i att man tror att man måste ändra sitt sätt att skriva lite grann, men 

det tror jag i och för sig är rätt bra. Att man tänker på vad man skriver, att det ska vara 

respektfullt, det är ju en självklarhet, men att man vet att någon också läser det också. 
 

Några påtalade dock att de inte tror att de ändrat sitt sätt att dokumentera då medvetenheten 

om att patienter kan begära ut sina journaler redan fanns. En läkare säger: “Vi vet ju att 

patienter kan begära ut journalkopior och det vet jag att en del gör och man måste kunna stå 

för det man skriver“. 

4.1.3 Journalen som ett arbetsredskap 

Journalsystemet är i stor del till för att patienten ska få en bra och säker vård och ett verktyg 

som ingår i arbetsrutinerna för vårdpersonalen. Hur de upplever att det verktyget påverkats av 

införandet av Min journal via nätet tas upp nedan. 

 

En läkare tog upp att det är viktigt att man fortfarande kan vara öppen i sina resonemang i 

journalen då journalen främst är ett arbetsredskap där man för en kommunikation med andra 

vårdgivare omkring patienten. En annan läkare uttrycker: 
Jag skriver i journalen som ett arbetsredskap ... Inte för att främst informera patienten ... Det är 

inte avsiktligt att jag försöker mörka för patienterna, de har rätt att veta, men jag skriver på det 

sätt som jag tror blir mest effektivt rent för oss och för sjukvården att förstå vad det handlar om 

... man använder det för sjukvårdens notationsbehov helt enkelt 
 

Detta bekräftades av fler läkare, varav en sa följande: ”Det finns ju situation där man skriver 

nån gång för eget bruk, att man resonerar med kollega att det här kan vara något allvarligt mer 

än man först trott, det måste man kunna skriva i journalen”. 

 

En annan styrkte också vikten av att kunna använda journalen till att kunna kommunicera 

internt med kollegor innan diagnos ställts: ”Vårt journalsystem är ett sätt att kommunicera 

internt ... vi måste kunna vara öppna i vårt resonemang, även innan vi vet vad det handlar 

om”. 

 

Läkaren menade att läkarna som arbetsgrupp hade en lång historia att vara självständiga och 

att införandet av Min journal via nätet uppfattats som ett ”hot” mot dokumentation som 
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arbetsverktyg och tyckte att patienten inte bör kunna se osignerade provsvar eller 

anteckningar, då osignerade anteckningar leder till oro. 

 

 

4.1.4 Patienternas påverkan på dokumentationen  

Tillgängligheten av journalen genom Min journal via nätet har ökat patienters insyn och vilka 

effekterna är för dokumentationen presenteras nedan. 

 

Det fanns flera som stött på fall där patienter kontaktat personalen och sagt till om 

felaktigheter i dokumentationen. En sjuksköterska nämner att hen fått samtal när några läst sin 

journal och varit upprörd över det som stått och att patienten inte håller med. En läkare säger 

att felaktigheter har upptäckts av patienter som läst sin journal där det visat sig att det 

dokumenterats i fel journal. En hade blivit kontaktad ett flertal gånger av patienter som velat 

kommentera en journalanteckning de ansett vara felaktig och då har läkaren vid några 

tillfällen redigerat detaljer, dock inte själva bedömningen, som behöver kvarstå: “När det 

gäller bedömningar ... om de vill kommentera det så är det min bedömning som måste vara 

där, men det kan vara en detalj som jag kanske kan modifiera”.  

 

Just att patienten kan ha en annan uppfattning om vad som står i journalen tas också upp av en 

sjuksköterska som säger att det kan visa sig när det stått något känsligt om patienten. Till 

exempel hade klagomål tagits emot angående journalen där en patient sagt: ”De skriver att jag 

dricker mycket men det gör jag inte”.  

 

En annan sjuksköterska tog upp att man kan få telefonsamtal när man sitter i 

telefonrådgivning som kan handla om klagomål på vad som skrivits i journalen: 
man hör ofta när man sitter i telefonrådgivning när patienter ringer och har läst sin journal och 

ifrågasätter ibland, att det här var inte vad vi pratade om eller att de är upprörda över att det står 

nånting som de kanske inte håller med. 
 

Ur empirimaterialet kunde en ökad vaksamhet kring vad som skrivs och dokumenteras 

märkas, men som exemplifierades på olika vis av informanterna. Någon skrev mer, en annan 

mindre och någon tänkte till lite extra när det kom till känsliga detaljer. Flera läkare tog upp 

journalens roll som arbetsredskap och även hur patienter kommenterade vårdpersonalens 

dokumentationsarbete nämndes. Det har alltså visat sig att tillgängligheten av Min journal via 

nätet upplevdes ha en viss effekt på dokumentation. 

 

4.2 Effekter i patientkontakten 

I detta avsnittet presenteras de effekter som vårdpersonalen upplever att Min Journal via nätet 

gett i patientkontakten som arbetsrutin. 

4.2.1 Användandet av Min Journal via nätets påverkan i patientkontakten 

Vilka som läser sin journal på nätet är intressant utifrån att det kan bidra till förståelse för på 

vilket sätt systemet har påverkat patientkontakten. 
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En majoritet av vårdpersonalen uppgav att merparten av patienterna inte visade tecken på att 

de använder eller i vart fall inte nämner om de har läst sin journal på nätet. Uppfattningen var 

bland flera av de intervjuade att användningen av Min Journal via nätet inte var speciellt 

utbredd. Enligt en sjuksköterska som jobbade på en mottagning var e-tjänsten inte särskilt 

använt främst eftersom de hade så god kommunikation med patienterna och var noga med att 

kontakta patienterna gällande bland annat provsvar: 
Så vi har liksom en kommunikation kring provsvar och även röntgensvar, för vi känner oftast 

dem väldigt väl så vi har ofta en dialog kring, så vi hjälper dem kanske mycket, så att de inte 

behöver  [läsa sin journal] 

4.2.2 Frågor och samtal i patientkontakten 

I patientkontakten som arbetsrutin ingår kommunikationen med patienterna och i detta avsnitt 

följer vilka effekter införandet av Min journal via nätet gett gällande frågor, samtal och 

patientmöten. 

 

I flera intervjuer trodde de att de skulle få fler telefonsamtal och frågor efter att Min journal 

via nätet införts, men den effekten har uteblivit. Vissa antyder att det snarare blivit att antalet 

telefonsamtal istället minskat.  

 

Ett fåtal ansåg att typen av frågor förändrats. En läkare uttrycker att en eventuell förändring 

av frågorna idag troligen inte beror på Min journal via nätet:  
Jag tror att patienten, ställer andra frågor som kan skilja sig från förut, från 15 år sedan, som 

har mer att göra med tillgång till information, det är Google och internet som gör att man kan 

läsa om sjukdomar och det finns färdiga frågeformulär när man kommer tillbaks. Men det har 

inte att göra med att journalen är mer tillgänglig. 
 

De allra flesta tyckte att patientkontakten generellt inte heller hade förändrats. Trots att de 

intervjuade sa att merparten av patienter inte nämner om de läst sin journal fanns det dock 

enligt de flesta en del patienter som sagt att de läser sina provsvar via nätet. Några kommer på 

så sätt förberedda till sjuksköterske/läkarsamtalet och ringer därför inte för att fråga om 

provsvar längre. Vid eventuella frågor tar de upp dessa på uppföljande mötet. En läkare 

beskriver att vissa är mer förberedda inför möten och säger: “En del är väldigt intresserade av 

turerna mellan olika läkare till exempel, de vet vad som skrivits om dem innan de kommer”.  

 

Att patienterna läser sin journal kan leda till att de kommer mer förberedda till läkarsamtalen. 

En läkare nämner att det är positivt att patienterna redan är förberedda: “Ett fåtal patienter, 

som oftast är lite yngre patienter ...  kollar sina labbvärden ... Men det är bara bra om det går 

snabbare eller lättare att diskutera”.  

 

En läkare ansåg att detta har viss påverkan i mötet med patienten och vad som tas upp: “Då 

kanske de vill utgå ifrån den [informationen från journalen] och säga att det här stämmer inte 

riktigt som jag skrivit eller sådär”. 

 

En sjuksköterska berättade aktivt för patienterna om att de kan läsa sina provsvar via nätet, så 

att de visste att de snabbt och enkelt kunde få tillgång till dessa.  En annan nämnde att man 

inte längre fick frågor om medicinlistan då dessa nu går att läsa via nätet. 
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Några av de intervjuade nämner att turerna i till exempel en behandling kan vara många och 

patienter kanske inte helt förstår vad som händer, vilket kan leda till oväntade reaktioner. 

Detta kan påverka patientkontakten, minska oro och göra patienterna lugnare vilket en läkare 

indikerar: 
Genom att läsa kan patienten få en känsla av kontroll som gör att de inte behöver känna sig 

misstänksam, att vi gör nåt annat än det vi säger till patienten. Men också möjlighet att följa 

förloppet själv. 
 

En sjuksköterska styrker även detta: 
Man vet att det kan vara ganska stressigt när de ska träffa läkare ... och inte hinner ta till sig allt 

... och inte riktigt förstår, då kan de gå in och kolla sen - vad sades egentligen, vad hände, vad 

bestämde vi och så. Och att de kan kolla provsvar och sådär själva. och sådant man inte 

kommer ihåg vad som sägs heller, att man kanske lättare får sammanhang om man kan följa 

sina prover själv och man får mer översikt över sin sjukdom eller vad det nu månde vara.  

4.2.3 Patientreaktioners effekt på patientkontakten 

För att få hela bilden av effekter på patientkontakten kan det vara viktigt att veta vad som 

oroar vårdpersonalen i deras arbetsrutin. Flera läkare uttryckte en oro över att förlora 

kvalitéten i patientkontakten när journalen är tillgänglig via nätet och vilka konsekvenser det 

kan leda till. Speciellt provsvar eller röntgensvar tyckte flera läkare var känsligt och att den 

informationen i någon mån kanske bör begränsas. 

 

En läkare sade att det inte är säkert att en patient förstår provsvaren  innan de träffat läkare: 

”Sen är man medveten att det är på ett sätt är större risk att patienter får tag i det här 

provsvaret före … de kanske inte förstår vad det betyder”. 

 

En annan läkare berättar om att det hade uppkommit en situation då en patient läst ett 

allvarligt röntgenbesked innan läkaruppföljning. Detta hade dock inte fått allvarliga 

konsekvenser, då patienten inte kunnat tyda röntgensvaret: 
Vi har haft något fall nyligen där patienten själv på nätet hade läst ett röntgensvar som var i och 

för sig var väldigt allvarligt, och definitivt dåligt. Han hade nog inte förstått riktigt vad det 

innebar. Så jag tror att han kanske var lite mindre orolig än han borde varit om han tolkat det 

rätt. 
 

Läkaren nämner vidare att det innebär en förändring av de normala rutiner vad gäller att ge 

allvarliga besked  när patienten redan läst om det via nätet, men att detta än så länge inte lett 

till stora problem: 
Man har ju ändå lite uppfostrad i det här yrket att man ska lämna dåliga besked på rätt sätt och 

ha en strategi för det. Och att det skulle kunna bli problem för patienten om den råkar läsa eller 

är nyfiken att läsa … Jag själv har inte sett några stora problem hittills, men det skulle kunna 

vara en risk. 
 

Läkaren säger dock vidare att ansvaret ändock ligger hos individen. 
Rent principiellt handlar det om vuxna människor som vill veta vad det skrivits om. Och det 

måste vara deras ansvar ... det finns ju ett problem kan jag tycka att patienten läser journalen 

om det är nåt väldigt otäckt men samtidigt är det vuxna ansvar som måste ta ansvar för vad de 

gör. Om de läser röntgen svar en fredagkväll och kan inte få svar förrän måndag i bästa fall. 

Det måste ju ändå vara deras ansvar. 
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En annan läkare önskar att endast signerade provsvar borde synas, där vårdpersonalen styrkt 

riktigheten i anteckningen: “Det känns viktigt att det är sådant som vi har signerat. Så att vi 

har sett ... det passerar flera personer ... och det är inte alltid det är rätt det som skrivs. Så att 

det inte ger mer oro”. 

 

På samma ämne uttrycker en läkare oro över att patienter kan se osignerade provsvar, och 

tycker det är bättre att provsvar istället tas upp i ett läkarsamtal:  
Om man tagit prover och man inte vet vad det är för någonting och speciellt när det är 

osignerat så kommer det upp i journalen att det är malignt till exempel, nånting man har gjort 

eller blodprov som  är avvikande så blir patienten väldigt orolig. Om jag sitter med patieneten 

och berättar  så blir det på ett annat sätt och då kan de ju följa upp med frågor 
 

För att minska risk och oro över patientreaktioner tog en läkare upp att hen tyckte att endast 

en epikris, en sammanfattning från vårdtiden, vore bättre att ha tillgängligt på nätet istället för 

hela journalerna för att journalen ska fortsätta användas som arbetsredskap och inte för 

patienten. Hen ansåg att framför allt osignerade provsvar eller anteckningar inte borde synas. 

  

En del av de intervjuade nämnde att de fortfarande tror att det kan uppstå problem med 

reaktioner från patienter om fler använder sig av tjänsten än idag. Någon nämnde att det 

kanske var yngre och mer insatta som läste journalen och menade på att om alla var inne och 

läste kunde det bli fler stressade och uppvarvade patienter.  

 

Sammanfattningvis upplevde de flesta informanter att användandet av Min journal via nätet 

inte var särskilt utbrett men att en del patienter nu läste sina provsvar via nätet istället för att 

ringa och fråga om dem. Ett par av de intervjuade tyckte att det är bra att patienten bättre 

kunde följa turerna i vården vilket kunde öka patientens känsla av kontroll. En negativ effekt 

som vårdpersonalen upplevde var en oro över patientreaktioner vad gäller känsliga provsvar 

och röntgensvar samt osignerade anteckningar. 

 

4.3 Effekter på arbetsbelastningen 

Utifrån att arbetsrutiner handlar om ett nätverk av människor, verktyg, organisationsrutiner 

och dokument är därför också  människors arbetsbelastning ett ämne som i högsta grad kan 

påverka arbetsrutinerna. Under detta avsnitt  presenteras de effekter som vårdpersonalen 

upplever i arbetsbelastning efter den ökade tillgängligheten av journalen för patienter genom 

Min Journal via nätet. 

 

Som tidigare nämnts om förväntningar, fanns det en oro kring att dokumentationsarbetet 

skulle öka efter införandet och även mängden frågor. Ingen ansåg emellertid att 

arbetsbelastningen ökat betydande sedan Min journal via nätet införts. Flera av informanterna 

uppger att det fanns en skillnad mellan förväntade effekter i arbetsbelastning jämfört med 

faktiska effekter. En läkare uttrycker: “man kunde föreställa sig utan att veta varför, att 

patienten kunde höra av sig mer, men det har inte varit nåt speciellt”. 

 

En annan läkare sade dock  att det innebär merarbete att ändra i dokumentation på en patients 

uppmaning, men att det kanske i det stora hela går jämt ut pga att dessa patienter i dessa fall 

möjligen hör av sig pga en generell missnöjdhet riktad mot sjukvården: 
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Det är merarbete då, men samtidigt är det patienter som rör sig ganska mycket i vården ändå, 

och det kanske ändå skulle komma fram … att de skulle kanske kanalisera sin ibland 

missnöjdhet på ett eller annat sätt 
 

En läkare upplevde att arbetsbelastningen ökat marginellt. Samtliga sjuksköterskor ansåg att 

arbetsbelastningen inte påverkats betydande. 

 

En läkare ansåg uppföljningar av effekter är viktiga då sjukvården idag redan är i en ansträngd 

situation med tidsbrist hos sjukvårdspersonalen. Läkaren uttrycker:  
om det är merjobb - då tycker jag inte man ska ha det [Min journal via nätet] , för att  vi redan 

har så mycket, utan om det underlättar - ja då är det bra. men då vill jag se att det gör det. Då är 

jag mer positiv. 
 

I intervjuerna kunde det skönjas att det fanns en förväntan på en ökad arbetsbelastning till 

följd av införandet av Min journal via nätet. Emellertid kan de upplevda effekterna i 

arbetsbelastningen för vårdpersonalen sammanfattas som få och enbart någon kommentar 

kring oro för merarbete i dokumentation uttrycktes. 
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5 Diskussion 

I studiens resultat framkom det att hos personalen vi intervjuat funnits förväntningar på att 

förändringar skulle ske i arbetsrutinerna patientkontakt och dokumentation samt 

arbetsbelastning efter att patienterna fått tillgång till Min journal via nätet. Efter införandet 

upplevde många en förändring i sin medvetenhet kring dokumentationen, dokumenterade nu 

mer noggrant och genomtänkt. Typen av frågor har inte påverkats, dock upplever vissa att 

man ställer färre frågor om provsvar. I mötet med patienten tas det sällan upp att patienterna 

läst sin journal. Tas det upp är det ibland för att patienterna missnöjda över något som står, 

men vid andra tillfällen finns fördelar - såsom att de är mer förberedda inför mötet med 

vårdpersonalen eller att felaktigheter kan rättas till. De flesta av respondenterna upplevde 

ingen förändring i arbetsbelastningen och de som märkte någon effekt talade om eventuellt 

merarbete att ändra i dokumentationen på en patients uppmaning. 

 

I detta avsnitt följer diskussion med resonemang kring uppsatsens resultat i relation till 

tidigare forskning och i relation till vald metod. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Här kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning ut efter 

kategorierna; effekter på dokumentation, effekter i patientkontakten och effekter på 

arbetsbelastningen.  

5.1.1 Effekter på dokumentation 

I uppsatsens resultat framkom att det funnits oro, framför allt från läkarhåll, hur patienten 

skulle reagera på anteckningar i journalen, men att det senare visat sig vara ovanligt att någon 

speciell reaktion uppstått. Informanterna har inte upplevt något fall där patienten skadats eller 

fått någon negativ påverkan för patientens hälsa. Detta stämmer överens med vad Delblanco 

et al. (2012)  och Ross et al. (2005) kommit fram till gällande förväntningar från läkare och i 

likhet med den studien, visade sig också negativa effekter från patienterna ha uteblivit. 

 

Vår studie indikerar dock på att både läkare och sjuksköterskor tänker mer på hur de skriver 

och är mer noggranna i sin dokumentation jämfört med före införandet. Enligt tidigare 

forskning har det funnits oro kring att tiden som läggs på dokumentation skulle komma att 

öka men enbart ett fåtal har rapporterat om någon sådan effekt. De resultat som framkommit i 

denna uppsats antyder ändå att det kan finnas en påverkan på arbetsrutinen. Flera i 

vårdpersonalen har nämnt att de medvetet eller omedvetet tänker mer på vad de skriver för att 

de tror att anteckningarna kanske skulle kunna framkalla någon sorts reaktion hos patienten. 

Att tillgängligheten av patientens journal har en viss effekt på dokumentation som arbetsrutin 

kan därför misstänkas.  
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Enligt vårdpersonalen är det emellertid i helhet främst positiva effekter på arbetsrutinen som 

upplevs, vilket de exemplifierar som att en ökad saklighet i dokumentationen kan märkas. 

Detta är även i likhet med resultatet som Scandurra et al. (2015) samt Ålander och Scandurra 

(2015) presenterar om att vårdpersonal som har erfarenhet av patienttillgång till journalen 

också är mer positiva till det. 

 

de Lusignan et al. (2012) fann att medicinska fel har hittats vid läsning av journalen, vilket 

med hjälp av detta därför kunnat rättas till, och detta har även framkommit i denna studie att  

vid upplevda felaktigheter i journalen från patientens sida har de i vissa fall hört av sig och 

meddelat detta och då har det kunnat rättas till vilket måste ses som en positiv effekt, då det 

främjar patientsäkerheten. 

5.1.2 Effekter i patientkontakten 

Ortega Egea et al. (2010) nämner bl.a. att IT generellt ökar kvaliteten på patientvården och 

Cimino et al. (2002) skriver att nivån på kommunikationen med patienten har förbättrats när 

patienter fått tillgång till sin journal via nätet. Denna studies resultat antyder att den tydligaste 

effekten i patientkontakten är att mängden frågor i viss mån minskat då patienter läser 

provsvar i större utsträckning via nätet. Förutom det finns få exempel på hur 

kommunikationen ökat, och det kan möjligen bero på att vårdpersonalen inte upplevt att Min 

journal via nätet slagit igenom särskilt stort ännu. Däremot nämnde en läkare att den ökade 

tillgängligheten kan ge en känsla av större kontroll och att det kan bidra till en minskad 

misstänksamhet mot vården, vilket sågs som positivt. Detta stödjer det som Kreps och 

Neuhauser kom fram till enligt deras översiktsstudie från 2010 gällande att den ökade 

egenmakten förbättrade förhållandet med sjukvårdspersonalen. 

 

Berg (1999) skriver om att patient-vårdpersonal-relationen kännetecknas av en 

oförutsägbarhet vid möten och behandlingar för hur patienten kommer att reagera.  

Osäkerheten över patientens reaktion, från läkare, är något som stämmer överens med vad de 

Lusignan et al. (2014) kommit fram till i sin översiktsstudie. Oförutsägbarheten kan dessutom 

ses som att den fått en ytterligare dimension med att en del av vårdpersonalens arbetsrutiner 

kan skapa reaktioner från patienter som inte är på plats hos vårdgivaren, till exempel på 

sjukhuset, och i några intervjuer nämns förslag på hur presentationen av journalen alternativt 

skulle kunna hanteras, som t.ex. att enbart signerade anteckningar synliggörs. Trots att många 

kände oro innan införandet och några till viss del även efter, tyder inte uppsatsens resultat på 

att den information som är tillgänglig för patienten i Min journal via nätet ännu orsakat skada 

för patienterna eller en negativ påverkan på relationen mellan patienterna och vårdpersonalen. 

 

Kreps och Neuhauser (2010) återkommer flera gånger i sin översiktstudie till betydelsen av 

läkarens kommunikationsförmåga för patienten i bland annat dess förmåga att ta till sig 

hälsoinformation. Utifrån uppsatsens resultat finns indikationer på att vårdpersonalen är 

medvetna kring vikten av vad de kommunicerar och hur, vilket kan ha bidragit till att det inte 

skett några allvarliga händelser utifrån det. I ett par intervjuer nämndes också att Min Journal 

på nätet gör det lättare för patienterna att överblicka turerna i sin vård och att ta till sig 

informationen. Vårdpersonalens förmåga och sätt att kommunicera är därför av betydelse i 

patientkontakten både för att förhindra missuppfattningar eller negativa reaktioner, men också 

för att patienten ska kunna sätta sig bättre in i sin vård. Det finns inget i studien som visar att 

detta är något som förändrats efter införandet av Min journal via nätet och god 
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kommunikation  kan troligen användas som ett redskap för att minska eventuella negativa 

effekter efter införandet. Vid god återkoppling, exempelvis i patientmötet eller via telefon, 

som gör att patienterna är välinformerade och delaktiga i sin vård, kan möjligen behov av att 

läsa sin journal på nätet minska. Samtidigt kan eventuella missförstånd mellan patienter och 

personal som kan leda till oro undvikas. Min journal via nätet skulle kunna ses som ett 

komplement, där informationsluckor kan fyllas när dessa uppkommit, och på så sätt vara en 

extra trygghet för patienten. 

 

Något som emellertid bör lyftas i sammanhanget är det faktum att i flera av intervjuerna har 

läkare sagt att journalerna först och främst ett verktyg för dem och att de måste kunna skriva 

det som krävs för att göra sitt arbete, vilket kan göra det svårare för patienten att förstå 

innehållet i journalen om, för dem, okända termer förekommer. Införandet av Min journal via 

nätet kan därför ha en effekt i vårdpersonalens arbetsrutiner innefattande patientkontakt, som 

skapar en ängslan för vårdpersonalen när journalens tillgänglighet sätter dess funktion som 

arbetsredskap i nytt ljus.  

5.1.3 Effekter på arbetsbelastningen 

Trots att sjukvårdpersonal uttryckt en farhåga för journalen som arbetsredskap i relation till 

patientens användning av densamma, antyder uppsatsens resultat att den ökade 

tillgängligheten till sin journal kan ha gjort att fler patienter läser bland annat provsvar via 

nätet och inte ringer och frågar om det. Resultatet är något som möjligtvis kan stämma 

överens med det som Kreps och Neuhauser (2010) har kommit fram till, att ökade 

kommunikationsvägar via e-hälsa förbättrar vården, minskar fel och ökar samarbetet mellan 

personal och patienter. Att färre ringer och frågar om provsvar kan ses som en positiv effekt 

som kan leda till minskad arbetsbelastning eller i vart fall tolkas som att ökad arbetsbelastning 

är en utebliven effekt trots den oron som fanns. Detta stödjs dessutom i intervjuerna där ingen 

stark antydan finns om att arbetsbelastningen ökat vilket går i linje med tidigare forskning 

som den Delblanco et al. (2012) presenterar - att inverkan på läkarens arbete var väldigt liten 

jämfört med farhågorna som fanns dessförinnan.  

 

Cimino et al. (2002) hade studerat vilka effekter patienter och vårdpersonal upplevt efter att 

patienterna fått tillgång till sin journal via nätet och funnit förbättrad kommunikation och mer 

effektivt tidsutnyttjande genom att problem diskuterades på en högre nivå då patienten kunde 

ställa bättre frågor än förut efter att ha läst sin journal. Att det nu generellt ställs annorlunda 

frågor bekräftas inte i intervjuerna, dock nämns att somliga patienter i vissa fall kommer mer 

förberedda, vilket leder till effektivare samtal i patientmötet. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Ansatsen som valts för denna studie är kvalitativ och metoden som använts har varit semi-

strukturerade intervjuer. Detta har kunnat skapa en dialog med informanterna där man kunnat 

be om fördjupade svar vid behov och kunnat se till att man fått en detaljerad bild som kunnat 

svara till studiens syfte. Detta anser vi har kunnat uppnås med metodvalet. Vissa intervjuer 

blev korta på grund av tidsbrist från informantens sida, vi fick dock svar på alla frågor i alla 

intervjuer – om än ibland något kortfattade sådana. Att vissa svar blev mer kortfattade kan ha 
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påverkat detaljrikedomen i resultatet även om vi i de flesta fall ansåg att vi fick tillräckligt 

uttömmande svar.  

 

Kontexten mellan forskare och intervjuobjekten gör att konsekvens och objektivitet är svårt 

att uppnå, därför passar inte metoden för att göra generaliseringar som kan appliceras på stör 

grupper (Oates, 2005). Studiens resultat kan dock bidra till att identifiera och förklara 

sjukvårdspersonalens upplevelser av effekterna av Min journal via nätet för deras 

arbetsrutiner på ett detaljerat sätt med nytta för framtida utformning av e-hälsotjänsten samt 

inför implementation i andra län i Sverige. 
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6 Slutsats och vidare forskning 

I detta avsnitt kommer slutsats från studien presenteras samt vidare forskning diskuteras.  

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka effekter av införandet av patienters tillgång till sin journal på 

nätet, på sjukvårdpersonalens arbetsrutiner, i form av dokumentation och patientkontakt, samt 

arbetsbelastning inom Landstinget i Uppsala län.  

 

Slutsatserna som dras av denna studie är att många av sjuksköterskorna och läkarna som 

intervjuades upplever att dokumentation som arbetsrutin har förändrats efter införandet av 

Min journal via nätet i avseende att sjukvårdspersonalen försöker vara mer noggranna och 

exakta i sin dokumentation.  

 

Sjukvårdspersonalen upplever inte att patientkontakten förändrats i någon större grad även om 

antalet frågor om provsvar kan ha minskat. Det har även kommit fram att det finns en ängslan 

hos personalen för hur journalinnehållet uppfattas av patienten, vilket kan relateras till 

förändringen i dokumentationsarbetet. Användningen av journalen som arbetsredskap kan 

skapa negativa förväntningar för hur patienten ska reagera på obehaglig information, även om 

personerna vi intervjuade inte hört talas om några allvarliga händelser som skett till följd av 

att journalerna nu är mer lättillgängliga för patienterna.  

 

De flesta av sjuksköterskorna och läkarna som intervjuades upplevde inte någon förändring i 

arbetsbelastningen.  De som upplevde en effekt nämnde att det eventuellt kunde bli merarbete 

i dokumentationen om något skulle ändras på patientens uppmaning. 

 

6.2 Vidare forskning 

Då denna studie inte baseras på någon intervju med personal från primärvården anser 

författarna till denna studie att detta skulle kunna vara av intresse att undersöka effekter som 

skett där. Vi tror att det kan vara så att Min journal via nätet fått större genomslag hos 

primärvårdspatienter där det kan vara av nytta för patienterna att följa sin vård på ett annat 

sätt och att det därför kan bidra till bredare kunskap om effekterna av införandet av e-

hälsotjänsten.  

 

Då det finns anledning att tro att användandet av Min journal via nätet kommer fortsätta öka i 

takt med ökande IT-användandet generellt och utbyggnaden av nya e-hälsotjänster finns orsak 

att göra fler uppföljande studier både med patienter och med sjukvårdspersonal som 

undersöker effekter av tjänsten. Framför allt har vi funnit att det idag finns en oro hos 

personalen att osignerade anteckningar kan komma att ge negativa effekter hos patienterna 

och detta kan vara viktigt att följa upp även framöver.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

 

1. Vad fyller Min journal via nätet för funktion enligt dig? 

2. Hur diskuterades införandet av Min journal via nätet på din avdelning/mottagning? 

 

 

Effekter i arbetsrutiner  
 

      3. Vilka effekter upplever du från införandet av Min journal via nätet i hur du jobbar?  

 

Eventuella följdfrågor 

● Dokumenterar du på ett annat sätt nu när journalen är mer lättillgänglig för patienten 

och i sådana fall på vilket sätt? 

 

 

Effekter i patient-relationen  
 

      4. Vilka effekter av Min journal via nätet  har du märkt av i mötet med patienter?  

 

Eventuella följdfrågor 

● Har typen av frågor från patienter ändrats? 

● Har antalet frågor förändrats? 

 

 

Effekter på arbetsbelastning  
 

     5. Har arbetsbelastningen förändrats och i sådana fall hur?  

 

Eventuella följdfrågor 

● Vad beror förändringen på tror du? 

 

 

 


