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Abstrakt 

Utvecklingen och implementeringen av olika e-hälsotjänster i Sverige har under de senaste 

åren gått snabbt. En av de första tjänsterna som implementerades var nätjournalerna, detta 

innebär att alla Sveriges medborgare ska få direkttillgång till sin journalinformation över 

internet. Implementeringen av nätjournalerna har inte varit helt enkel och vårdpersonal har 

framfört en oro för att patientsäkerheten och integriteten riskeras när journalinformationen 

läggs ut på internet för direktåtkomst till patienterna. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter som implementeringen av e-hälsa 

med fokus på reformen angående nätjournaler har skapats för patienternas säkerhet och 

integritet utifrån ett psykolog- och läkarperspektiv. 

 

▪ Vilka effekter har implementeringen av nätjournaler haft för patientsäkerheten och 

integriteten som läkare och psykologer märkt av i sitt dagliga arbete? 

▪ Vilka likheter och skillnader finns det mellan de i forskningen redovisade 

effekterna och inom det dagliga arbetet upplevda effekterna? 

Materialinsamlingen till undersökningen har utförts genom semistrukturerade 

samtalsintervjuer av respondentkaraktär med två läkare (en AT-läkare och en ST-läkare) 

samt en psykolog.  

Resultatet visar att vissa specialistområden och avdelningar har än så länge inte märkt av 

några direkta effekter, medan andra redan har inkorporerat patientens tillgång till 

journalen i det dagliga arbetet samt att det finns en oro och möjlig okunskap angående hur 

säker journalinformationen är på internet jämfört med sjukhusets system. Inga generella 

slutsatser kan dras utifrån resultaten som presenteras i den här studien då antalet utförda 

intervjuer var för få. 

 

 

Nyckelord: Nätjournaler, E-hälsa, Patientsäkerhet, Patientintegritet  
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1. Inledning 

Sveriges Regering tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick år 

2016 i en överenskommelse som kallas Vision e-hälsa 2025. Denna vision innebär att 

Sverige skall år 2025 vara bäst i värden på att aktivt använda e-hälsans och 

digitaliseringens olika möjligheter för att skapa ökad välfärd, med en säker och mer jämlik 

hälsa oavsett vem patienten är, vart i landet patienten bor eller i vilket skede av livet som 

patienten befinner sig i, den skall också stärka patientens möjlighet till självständighet, 

delaktighet och inflytande över frågor och beslut som rör deras sociala livssituation och 

hälsa (Bilaga till regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2:3). För att kunna införliva dessa mål 

för jämlikhet och säkerhet innebär det att implementeringen och utvecklingen av e-hälsans 

IT-stöd inte är diskriminerande, utan att den säkerställer en likvärdig resursfördelning och 

service som är individbaserad utifrån patientens egna förutsättningar och behov. Det 

betyder att den skall i största möjligaste mån vara universellt utformad dvs. den skall vara 

användbar och tillgänglig för alla människor oavsett kunskapsnivå, ålder, 

funktionsnedsättning eller andra behov, samtidigt som den beaktar behovet av sekretess 

vid hantering av personuppgifter och den enskildes skydd mot personligt integritetsintrång 

(Bilaga till regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2:3, 5–6).  

En av delarna i Vision e-hälsa 2025 som implementerades först var reformen angående 

införandet av nätjournaler vilket skulle ge Sveriges medborgare möjligheten att få 

direkttillgång till sina patientjournaler över internet för att själv lätt kunna påverka och 

engagera sig i sitt eget hälsoförebyggande samt påverka sin egen vårdresa hemifrån i sin 

egen takt, genom att bland annat kontrollera korrektheten av informationen i 

patientjournalen (Vårdanalys 2016:43).  

Idag har Sveriges medborgare tillgång till att kunna läsa sin egen journal över internet på 

www.1177.se. Mängden information som är tillgänglig i nätjournalen varierar dock både 

mellan olika mottagningar samt vilket landsting eller region som individen är bosatt i 

(1177).   

Implementeringen av nätjournalerna för att skapa denna möjlighet för patienterna att 

engagera sig i sin egen hälsa har dock inte varit enkel, speciellt när det gäller patienternas 

säkerhet och integritet. Det har förts många diskussioner angående vilken information som 

skall läggas ut, vem som skall få tillgång till informationen och hur informationen skall 

http://www.1177.se/
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läggas ut för att bevara patienternas säkerhet och integritet samtidigt som det inte skall bli 

för svårt för patienterna att förstå informationen i journalen så de får en möjlighet att 

engagera sig i och påverka sin egen vårdresa och hälsotillstånd (Vårdanalys 2016:43, 59–

60).   

Det finns både positiva och negativa effekter av att patienterna får direkttillgång till sin 

egen journal. Den här uppsatsen kommer att undersöka vilka möjliga konsekvenser som 

har uppkommit för patienternas säkerhet och integritet när de har fått direkttillgång till 

informationen i sin egen journal på internet utifrån ett läkarperspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter som implementeringen av e-hälsa 

med fokus på reformen angående nätjournaler har skapats för patienternas säkerhet och 

integritet utifrån ett psykolog- och läkarperspektiv. 

▪ Vilka effekter har implementeringen av nätjournaler haft för patientsäkerheten och 

integriteten som läkare och psykologer märkt av i sitt dagliga arbete? 

▪ Vilka likheter och skillnader finns det mellan de i forskningen redovisade 

effekterna och de inom dagliga arbetet upplevda effekterna? 

1.2 Avgränsning  

Denna uppsats kommer bara beröra konsekvenserna som implementeringen av 

nätjournaler har skapat för patientsäkerheten och integriteten, den kommer inte att 

undersöka konsekvenserna som digitaliseringen av patientjournaler har skapat. 

Intervjuerna till undersökningen har begränsats till två läkare och en psykolog som i sitt 

dagliga arbete möter och behandlar patienter. 

1.3 Disposition 

Den här uppsatsen är indelad i fem kapitel. Kapitel två behandlar teorier och tidigare 

forskning. Kapitel tre beskriver det insamlade materialet samt den metod som använts i 

studien. I kapitel fyra redovisas resultatet av studien. I kapitel fem återges diskussionen 

och slutsatserna.  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Implementeringsproblem för reformer i den svenska hälso- och 

sjukvården 

Det finns ett antal olika faktorer till att implementeringen av reformer misslyckas inom 

den svenska hälso- och sjukvården. Den första faktorn består av att reformerna har 

motstridiga eller otydliga mål, dvs. de olika målen för reformen kan vara inbördes 

motstridiga eller formuleras vagt så syftet med reformen inte kan klargöras (Blomquist 

2007:42, 45). Den andra faktorn består av att implementeringen av reformerna initieras 

utan att de åtgärder som verksamheten skall vidta för att uppnå reformens mål inte är 

klargjorda, eller att införandet av dessa åtgärder inte leder till det uppsatta målet 

(Blomquist 2007:42–43, 45). Den tredje faktorn består av att organisationen inte blir 

tilldelad tillräckligt med resurser för att klara av att implementera reformen som det är 

tänkt (Blomquist 2007:43, 45). Den fjärde faktorn består av att kommunikationen mellan 

ledningen inom organisationen och de lägre nivåerna (dvs. de personer som i många fall 

skall inkorporera förändringarna i sitt dagliga arbete) brister och därmed leder till dålig 

förstående och låg motivation till att genomföra förändringarna, och eftersom 

tjänstemännens egna handlingsutrymme är stort inom den svenska hälso- och sjukvården 

så är det väldigt viktigt att dessa förstår reformens innehåll och mål samt blir motiverade 

till att implementera den i sitt dagliga arbete (Blomquist 2007:43, 45). 

2.2 Vad är e-hälsa 

E-hälsa är ett mycket använt och omtalat begrepp på både nationell och internationell nivå, 

och det har många definitioner.  

Den svenska socialstyrelsens definition av begreppet lyder:” E-hälsa är att använda 

digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa” 

(Socialstyrelsen). 

Enligt Europeiska Unionens folkhälsoportal omfattar begreppet e-hälsa de tjänster och 

verktyg där IT (informationsteknik) används för att höja vårdens kvalitet, öka tillgången 

till vård samt förbättra diagnoser, administration, övervakning och förebyggande insatser 

genom att utbyta information mellan olika vårdgivare, mellan vårdpersonalen samt mellan 

vårdgivare och patienter via tex. telemedicin, elektroniska patientjournaler, 
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bokningsprogram för operationssalar samt olika nätverk för hälsoinformation  (Europeiska 

Unionen). 

2.3 Utvecklingen av e-hälsan i Sverige 

År 2006 beslutades den första e-hälsostrategin i Sverige, utgångspunkten för de insatser 

som bestämdes i strategin var att ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och 

förnyande av de olika verksamheterna inom vård- och omsorgen var IT (Regeringens 

skrivelse 2005/06:139).   

År 2010 uppdaterades den tidigare strategin och fokusen flyttades från utvecklingen av IT 

till nyttan, införandet och användningen av den nya tekniken. Nu byttes även namnet på 

strategin från den ”Nationella IT-strategin för vård och omsorg” till ”Nationell e-hälsa – 

strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg”, det var första 

gången begreppet e-hälsa användes (Nationell eHälsa 2010:5) (Vision e-hälsa 2016:3).  

År 2016 beslutade regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting att 

gemensamt ingå i en överenskommelse angående den fortsatta utvecklingen av det 

nationella e-hälsoarbetet. Överenskommelsen fick namnet Vision e- hälsa 2025 och den 

innebär att;  

” År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 

välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet.”  (Vision e-hälsa 2016:3). 

Överenskommelsen bygger vidare på ansatserna och tankarna i 2010 års strategi, men 

avsikten med den nya överenskommelsen är att flertalet handlingsplaner skall skapas och 

följas upp, där de insatser som kan bidra till att visionen för den nationella e-hälsan 

införlivas förtydligas (Vision e-hälsa 2016:9).  

2.4 Tidigare forskning 

När det gäller vårdpersonalens åsikter om implementeringen av nätjournalsreformen så 

redovisar Scandurra et al (2015) i sin artikel resultatet av en undersökning som ingick i 

projektet DOME (Deployment of Online Medical Records and eHealth services in 

Sweden). Undersökningens syfte var att försöka ta reda på om vårdpersonalen tyckte att 

införandet av nätjournaler var en bra reform i deras ögon. Resultatet av undersökningen 

visade att åsikterna skiljde sig mellan de olika vårdyrkena, läkare var mer negativa till 

reformen medan sjuksköterskor och barnmorskor var mer positiva till reformen. Resultatet 
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visade även att den personal som varit delaktiga i pilotprojektet i Uppsala län var mer 

positiva än de som inte deltagit i projektet. Anledningen till att läkarna var mindre positiva 

till reformen diskuteras i artikeln och anses kunna bero på att deras fack var mer negativt 

inställd till reformen än sjuksköterskornas och barnmorskornas, denna inställning 

misstänks då påverkat läkarna och avspeglas i enkätsvaren. Scandurra et al (2015) trycker 

på att resultatet av undersökningen visar att om implementeringen av reformen skall bli 

mer välkommen hos vårdpersonalen så måste de få möjlighet att bli mer delaktiga i 

implementeringsprocessen för att få en bättre uppfattning hur användandet av 

nätjournalerna kan hjälpa deras arbete.  

Hägglund och Scandurra (2017) undersöker och redovisar i sin artikel hur långt 

implementeringen av nätjournalsreformen har kommit i Sverige samt vilka olika typer av 

problem som har uppkommit under processen. När undersökningen utfördes artikeln 

skrevs så hade ännu inte alla län i Sverige infört reformen, och resultatet blev att även om 

reformen hade införts i större delen av landet så varierade det vilken information som 

patienterna hade tillgång till beroende på vilket län eller region som de var bosatt i då 

Sverige har ett decentraliserat sjukvårdssystem och detta har då lett till att möjligheten för 

patienterna att kunna dra full nytta av reformen är väldigt ojämn över landet. Hägglund 

och Scandurra (2017) tar även upp att ett av det främsta problemet för implementeringen 

av reformen är motståndet från vårdpersonalen, där en av de största anledningarna till 

motståndet anses vara att maktbalansen mellan vårdpersonalen och patienterna blir 

underminerad om personalen lämnar ut för mycket information till patienten, dvs. istället 

för att patienterna är mottagare av vårdbeslut så blir de själva ansvariga för eventuellt 

svåra beslut med tillhörande konsekvenser och därmed underminerar vårdpersonalens 

yrkesansvar för säker vård.   

ESPA-projektet redovisade i sin slutrapport (2017) resultaten av olika undersökningar 

angående hur implementeringen av olika e-hälsotjänster har påverkat 

sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Resultaten från de undersökningar som behandlade 

införandet av nätjournaler visade att framförallt psykologer och läkare upplever att 

implementeringen av nätjournalerna påverkar deras arbete, då deras journalanteckningar 

ofta innehåller olika typer av känslig information som kan skada eller såra patienten. 

Vårdanalys redovisar i sin rapport (2016) om nyttan av digitaliserade hälsouppgifter samt 

vilka risker för patientintegriteten som digitaliseringen medför. Rapporten handlar till stor 

del om nyttan och riskerna av själva digitaliseringen men den tar även upp vissa positiva 

effekter och risker som implementeringen av nätjournalerna medför för patientintegriteten.  
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3. Metod 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna för uppsatsen så har jag har valt att 

utföra semistrukturerade samtalsintervjuer av respondentkaraktär (Bilaga 1), då jag vill få 

fram den intervjuade individens åsikter, tankar och uppfattningar utifrån vad de stött på i 

sitt dagliga arbete, dvs. det är inte de intervjuade personerna i sig själv som är viktiga utan 

vad de uppfattar vara konsekvenser (Esaiasson et al 2017:236–237, 268, 271).  

Jag valde denna metod även fast det möjligtvis skulle vara svårt att hitta läkare som hade 

tid att delta i intervjun, därav försökte jag begränsa intervjutiden till ca 20 min, detta var 

också anledningen till att jag lämnade ut frågorna i förväg så respondenterna i lugn och ro 

kunde läsa igenom dem före intervjun och eventuellt börja fundera på svaren, men detta 

var inget tvång och anledningen till att jag inte utförde frågeundersökning med öppna svar 

var att jag ville ha möjlighet till att ställa följdfrågor för en djupare diskussion och i vissa 

fall klargörande av deras åsikter (Esaiasson et al 2017:236, 274). 

Intervjuerna genomfördes med två läkare och en psykolog för att jämföra med den tidigare 

forskningen för att försöka se vilka konsekvenser för patientsäkerheten och integriteten 

som nätjournalerna har skapat, som de finner relevanta i sitt arbete kontra vilka 

konsekvenser som har tagits upp i forskningen som relevanta. 

3.1 Urval  

Urvalet av respondenter skedde strategiskt och baserades på; yrke, kompetens, erfarenhet, 

samt vilka arbetsuppgifter som respondenten utför, dvs. att respondenten har erfarenhet av 

att dagligen utföra arbetsuppgifter där det ingår att tex. möta, diagnostisera och behandla 

patienter (Esaiasson et al 2017:159, 268, 271).  

Anledningen att jag till en början valde att endast intervjua läkare och ingen annan typ av 

vårdpersonal var att jag ville begränsa min undersökning till ett yrke, där arbetsuppgifter 

som dagligt arbete med behandling av och vårdbeslut för patienter ingår dvs. den 

vårdpersonal som dagligen arbetar med att möta, diagnostisera, ta beslut om behandling 

men även ge patienten råd och information inför olika typer av vårdbeslut. Dessa 

yrkeserfarenheter ger då förhoppningsvis åsikter angående implementeringen av 

nätjournaler som jag kan använda som en primärkälla i min undersökning (Esaiasson et al 

2017:292). 

Jag valde där efter att inkludera en psykolog till respondenterna då jag efter den inledande 

kontakten med olika läkare snabbt vart erbjuden att få min intervjuförfrågan refererad 



9 
 

vidare till en psykolog med intresse för ämnet, och eftersom intervjuerna var av 

respondentkaraktär och psykologen också uppnådde de uppsatta kriterierna för urvalet var 

dennes svar mycket intressanta för undersökningen då de gav ytterligare en infallsvinkel 

till ämnet (Esaiasson et al 2017: 271). 

3.2 Intervjustudie  

Intervjustudien utfördes med semistrukturerade samtalsintervjuer av respondentkaraktär 

med två läkare, en AT-läkare och en ST-läkare samt en psykolog som i sitt dagliga arbete 

möter, diagnostiserar och behandlar patienter. Jag kontaktade eventuella respondenter 

först via sms och Facebook, en av dessa passade inte in i urvalskriterierna men refererade 

mig vidare till respondenter som passade in i urvalskriterierna och som både ville, samt 

hade tid att ställa upp på intervjun, inbokandet av tid och eventuell plats skedde sedan via 

sms direkt med respondenterna, efter tid och eventuell plats var bestämd skickades 

intervjufrågorna ut i förväg till respondenterna via mail, då detta ansågs av oss alla att 

spara intervjutid. 

Två av intervjuerna vart utförda över telefon då det inte varit möjligt att mötas upp och en 

intervju utfördes på förbestämd plats. Den intervju som inte utfördes över telefon så 

bestämde intervjupersonen vart och när vi kunde möts upp. Vid telefonintervjuerna så 

valde respondenten vilken dag och tid som passade dem bäst (Esaiasson et al 2017:277).   

Bara anteckningar är utförda både för telefonintervjuerna och mötesintervjun, 

anteckningarna från telefonintervjuerna skrevs ned direkt efter utförd intervju, 

anteckningarna efter mötesintervju skrevs ner direkt efter hemkomst (Esaiasson et al 

2017:278) 

3.3 Källkritik 

Har beaktat eventuell intervjupåverkan (Esaiasson et al 2017:277–278, 293). 

Ingen av intervjuerna har kunnat spelas in. Telefonintervjuerna vart däremot nedskrivna på 

datorn direkt efter intervjun avslutades, dock kunde inte anteckningarna från 

mötesintervjun skrivas ner direkt utan gjordes ca. en timme senare (Esaiasson et al 

2017:278). 

I delar av vissa intervjusvar har respondenterna blivit sekundärkällor då de har återberättat 

kollegors åsikter och erfarenheter, detta har tagits i åtanke vid resultatets framställande 

samt redogjorts i texten genom att skriva respondenten ”berättar att” (Esaiasson et al 

2017:292–293).   
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Har tänkt på och varit noga med att inte tillskriva intervjurespondenterna samma svar utan 

att kunna styrka detta med hjälp av citat, i vissa fall har respondenterna gett samma svar 

på en fråga och då har detta uttryckts i texten (Esaiasson et al 2017:281).      

4. Resultat 

I detta kapitel kommer jag redovisa svaren på intervjufrågorna samt knyta ihop dom med 

tidigare forskning för att se om det finns skillnader mellan dem.  

4.1 Upplevda positiva effekter av nätjournaler 

De upplevda positiva effekterna från intervjusvaren skilde sig ganska mycket mellan 

psykologen och läkarna som jag intervjuat.  

Enligt psykologen så är patienternas tillgång till sin nätjournal till stor hjälp vid 

genomförande av behandlingar då tillgången gör det lättare för patienten att föra fram sina 

åsikter och diskutera sin vård samtidigt som den har möjlighet snabbt rätta till felaktig 

information så inga missförstånd uppstår och inga felaktiga behandlingar startas tex. fel 

typ av terapibehandling sätts in i onödan. Psykologen anser också att denna direkttillgång 

för patienten till sin journalinformation både ökar samarbetet mellan patient och 

vårdgivare samt patientens integritetsmakt i och med att den har möjlighet att till att 

framföra sina åsikter och diskutera sin vårdgång. Ytterligare en positiv effekt som 

psykologen upplever av nätjournalens implementering är att den kan använda journalen 

till är att på ett lättillgängligt sätt ge hemuppgifter till patienten under dess behandling dvs. 

all information som patienten behöver för att klara av att göra sin hemuppgift inför nästa 

möta finns inskrivet i journalen så den inte behöver hålla reda på pappersutskrifter. 

De båda läkarna som jag intervjuat ansåg att de inte kunde uttala sig om några positiva 

effekter då de inte har haft några patienter som nämnt att de har tillgång till sin journal 

över nätet. Båda påpekade dock att detta kan bero på vart i vårdkedjan som läkarna träffar 

på patienterna samt vilken avdelning som läkarna jobbar på. 

AT-läkaren nämnde att en positiv effekt av nätjournalen var att om tekniken krånglar (tex. 

en skrivare) om patienten skall få något utskrivet så kan läkaren hänvisa till journalen för 

informationen.     

I forskningen framförs de positiva effekterna av nätjournalerna implementering bestå av 

att patienterna blir mer och mer delaktiga i sin egen vård när de får tillgång till sin 

journalinformation. Detta skapar också ännu en säkerhetskontroll för patienten att rätt vård 
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ges då patienten får lättare att ta del av informationen och rätta den om något eventuellt 

har blivit fel (Hägglund och Scandurra 2017:726). 

Ytterligare en positiv effekt av nätjournalen som den tidigare forskningen tar upp är att 

patienten har möjlighet att se loggutdrag över vem som har läst dennes journal 

(Vårdanalys 2016:62–63). 

Den tidigare forskningen tar även upp att det varierar ganska stort mellan olika 

specialistområden inom vården angående, om patienten själv hämtar information om sig 

själv eller sin diagnos, dvs. inom vissa specialistområden sker detta väldigt sällan medan 

det är vanligt inom andra specialistområden (EPSA-Slutrapport 2017:11). 

4.2 Upplevda negativa effekter av nätjournaler 

De upplevda negativa effekterna från intervjusvaren skilde sig svaren inte så mycket 

mellan psykologen och läkarna som jag intervjuat.  

Varken psykologen eller de två läkarna hade själv upplevt några negativa effekter av 

nätjournalerna i sitt dagliga arbete, men de nämnde olika negativa effekter som eventuellt 

skulle kunna uppstå och som de har hört om av andra inom sina respektive yrken.  

ST-läkaren och psykologen ifrågasatte om det är lättare för obehöriga att hacka sig in på 

1177 istället för tex. sjukhusets datasystem för att hämta journalinformation, som används 

till tex. utpressning.  

Psykologen framförde oron om att det skulle vara lättare för närstående att i vissa 

situationer tvinga till sig access till patientens journalinformation.  

Båda läkarna nämnde att terminologin i journalen skulle kunna ge negativa effekter då den 

kräver en viss bakomliggande kunskap för att förstå och detta kan då skapa missförstånd 

och onödig oro hos patienten.  

Psykologen berättar också att en del andra psykologer och läkare på psykiatrin har berättat 

att de har börjat begränsa vilket språk de använder samt vilken information som skrivs in i 

patientjournalen för att de inte vill riskera att patienterna blir upprörda eller känner sig 

kränkta av informationen, och därmed riskerar de att inte föra viktig information vidare.  

ST-läkaren nämnde också liknande det psykologen berättade att om språket i journalen 

förändras och förenklas så kan detta innebära en risk för att viktig information går förlorad 

och inte förs vidare;  

”Journalen är ett arbetsredskap för vårdpersonalen och dessa använder sig av en inlärd 

terminologi som kräver en viss kunskap att förstå och det kan bli farligt att börja anpassa 

språket i journalen för mycket så patienterna kan förstå den, då detta kan leda till 
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missförstånd när det gäller kommunikationen mellan vårdenheter och vårdpersonal samt 

till att viss viktig information går förlorad”     

En av riskerna som den tidigare forskningen tar upp angående nätjournalerna är att det kan 

bli lättare för nära anhöriga att tvinga till sig känslig information som har berättats i 

förtroende till en läkare. Detta kan innebära att patienterna börjar censurera sig själva när 

de pratar med läkare för att inte riskera att den känsliga informationen kommer i fel 

händer och i och med detta skapa problem för patientsäkerheten och göra det svårt för 

läkarna att ge patienten rätt behandling (Vårdanalys 2016:68–69). 

Forskningen tar även upp risken med att patienterna inte förstår den information som de 

tagit del av, dvs. de missförstår och feltolkar informationen och detta kan då påverka 

patientens tillit och förtroende för den innehavda yrkeskunskapen hos de olika yrkena 

inom hälso- och sjukvården (EPSA-Slutrapport 2017:11). 

Ytterligare en risk med nätjournalerna som den tidigare forskningen tar upp är hackning, 

den nämner inte om det möjligtvis är lättare att få tillgång till journalinformation via 

nätjournaler, men den nämner att hackning med utpressning som mål förekommer i 

Sverige, syftet med utpressningen är däremot inte att sälja vidare eller använda 

informationen utan istället stoppas tillträdet till informationen om inte lösensumman 

betalas (Vårdanalys 2016:63–64).  

Forskningen nämner också risken med att vårdpersonalen, då främst läkare och 

psykologer, vars journalanteckningar ofta innehåller känslig information, eventuellt ändrar 

sitt sätt att dokumentera i journalen, med konsekvensen att de blir mindre uppriktiga för 

att inte uppröra patienterna, och därav riskerar att inte föra vidare viktig information 

angående patienten (EPSA-Slutrapport 2017:13). 

Den tidigare forskningen nämner även att det finns en oro hos vårdpersonalen att den 

snabba utvecklingen och implementeringen av olika e-hälsoreformer i Sverige skapar 

risker för patientsäkerheten på olika sätt, bland annat genom att personalen antingen inte 

får all information de behöver, eller hinner ta till sig all kunskap angående hur de skall 

implementera reformerna i sitt dagliga arbete (EPSA-Slutrapport 2017:12, 14) (Scandurra 

et al 2015:968).  

Ytterligare kritik som har riktats mot implementeringen av nätjournalerna inom 

forskningen är, att beroende på vart patienterna är bosatta i landet samt vilka 

vårdinrättningar som de har besökt så har det tillgång till olika mängd information som 

innebär att patienternas möjlighet att använda sig av tjänsten inte är jämlik för alla 
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patienter i hela landet (EPSA-Slutrapport 2017:12) (Hägglund och Scandurra 2017:725–

727) (Uppföljningsrapport 2018:15). 

4.3 Information som inte bör synas i nätjournalen men kan synas i fysisk 

kopia 

Den information som inte bör synas i nätjournalen enligt intervjusvaren skilde sig mellan 

alla respondenter.  

AT-läkaren ansåg att pågående utredningar inte borde synas, dvs. om något misstänkt 

upptäcks på tex. en röntgenbild så sätter läkaren igång en utredning där eventuell 

rådfrågning av specialister ingår för att införskaffa mer information så en korrekt diagnos 

kan ställas, under denna tid journalförs diagnosen som tex. misstänkt cancer, detta innebär 

inte att det som har upptäckts är farligt utan processen sätts igång för säkerhetsskull, om 

då patienten ser att den har diagnosen misstänkt cancer leder detta i de flesta fall till stark 

oro hos patienten samt att det även kan leda till missförtroende mot sjukvården för att de 

inte hade meddelat patienten att de misstänks ha cancer. 

ST-läkaren ansåg att ingen osignerad eller icke vidimerad information läggs ut i 

nätjournalerna då den riskerar att innehålla felaktig information, misstag kan trots allt 

uppstå och ansvaret för att informationen är korrekt ligger hos läkaren. Detta kan medföra 

stora konsekvenser både för patienten och vårdgivaren. ST-läkaren nämnde också likt AT-

läkaren att vissa svåra besked inte meddelas omedelbart till patienten, utan detta sker vid 

ett lägligt tillfälle då läkaren har hämtat in mer information för att tex. kunna ge bättre 

rådgivning och behandlingsmöjligheter, om då patienten ser diagnosen före den har blivit 

meddelad så kan det leda till stora konsekvenser. 

Psykologen ansåg att det bör finnas samma information i båda journalerna, främst 

eftersom den information som inte ges ut i patienternas nätjournaler från psykiatrin bör 

inte heller finnas med i de fysiska journalerna, speciellt om det handlar om hot och 

våldssituationer i hemmet, för det är möjligtvis lättare för en närstående att få tillgång till 

en uthämtad journal än vad det är att få tillgång till en nätjournal som kräver BankID-

inloggning. Psykologen nämnde även att den aldrig hade fått en begäran om att en journal 

skall lämnas ut och vet därmed inte vilka sekretessrutiner som finns för detta, men i 

nätjournalerna så syns inte informationen under vissa kodord för patientens säkerhet och 

förhoppningsvis syns inte denna information heller i de fysiska journalerna. 

Den tidigare forskningen nämner att patienter inte alltid bör få direkttillgång till all sin 

information via nätjournalen om den riskerar att tillföra patienten eller dess anhöriga 
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skada. En säkerhetsåtgärd som finns för detta inom nätjournalerna, är att det har utvecklats 

särskilda mallar där den känsliga informationen kan skrivas in, informationen syns då inte 

för patienten i nätjournalen men den finns med om patienten begär ut sin journal i 

papperskopia, samtidigt som informationen finns tillgänglig hela tiden för vårdpersonalen 

så ingen värdefull information går förlorad (EPSA-Slutrapport 2017:12–13) (Vårdanalys 

2016:43).  

4.4 Information som patienten bör ha direkttillgång till via nätjournalen 

Den information som patienten bör ha direkttillgång till enligt intervjusvaren skilde sig 

mellan psykologen och läkarna. 

Psykologen ansåg att patienterna bör få tillgång till provsvar direkt från labbet så den inte 

behöver vänta på att ett brev blir hemskickat och att patienten fortfarande får ett 

uppföljningsbesök hos läkaren då vissa prover kan vara svåra att förstå. Psykologen anser 

även att patienten skall ha tillgång till att följa sin vårdkedja så den får en möjlighet till att 

uttala sina åsikter om sin egen vård. 

Båda läkarna tyckte att patienterna skall få direkttillgång via nätjournalen till 

utskrivningsmeddelanden från avdelningen, alla dess inbokade vårdbesök (oavsett vem 

som har bokat tiden) samt om en remiss är skickad. 

ST-läkaren ansåg också att patienten ska ha möjlighet till att se brev som är skrivna till 

den, hämta ner sjukintyg, se sin läkemedelslista som bör vara patientanpassad och 

nationell samt se sina recept och hur mycket det är kvar av receptet. 

Jag har inte hittat något i den tidigare forskningen om vilken information som patienterna 

bör få direkttillgång till men enligt Vision e-hälsa 2025 skall alla Sveriges invånare som är 

äldre än 16 år som senast år 2020 erhålla tillgång till all sin personliga dokumentation från 

den regionalt finansierade tandvården samt hälso- och sjukvården (Uppföljningsrapport 

2018:22). 

4.5 Konsekvenser av den utökade informationen i framtidens 

nätjournaler 

Intervjusvaren angående vilka konsekvenser som kan uppstå av att den direkttillgängliga 

informationen i framtidens nätjournaler utökas för patienterna varierade lite mellan 

respondenterna samt att vissa tidigare svar upprepades. 

Både ST-läkaren och psykologen ifrågasatte om patienterna verkligen behöver 

direkttillgång till all information som ingår i patientjournalerna, även om den utökade 
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informationstillgången kan leda till att patienterna har möjlighet till att involvera sig mer i 

sin egen vård samt ta mer informerade beslut angående sin egen vård. 

En risk som psykologen ansåg kunna uppstå om informationen i nätjournalen utökas är att 

om patienten får tillgång till för mycket information kan det möjligtvis bli svårt att avgöra 

vilken del av informationen som kan påverka patientsäkerheten på olika sätt.  

Psykologen nämnde ytterligare en risk med att den direkttillgängliga informationen till 

patienterna utökas kan innebära att patienten skulle få svårt att överblicka och ta in all 

information för att kunna ta vissa viktiga beslut.  

AT-läkaren tog även här upp att om denna tillgång till utökad journalinformation skulle 

innebära att patienten kan se påbörjade utredningar så kan detta skapa onödig oro, 

missförstånd eller missförtroende mot vården.   

ST-läkaren tog även här upp att det krävs en viss bakomliggande kunskap att förstå 

patientjournaler och om patienter i framtiden får direkttillgång till tex. röntgenbilder kan 

detta skapa ännu större problem, då det krävs bakomliggande kunskap till att förstå allt 

man ser på en röntgenbild. En människa kan ha tex. ofarliga cystor i olika delar av 

kroppen som inte tas upp alls eller bara nämns snabbt i sin resa genom vården, denna 

okunskap om vad som framstår på röntgenbilden kan leda till onödig oro, missförstånd 

och misstro hos patienten i fråga.  

Psykologen nämnde också att det skulle vara en fördel om alla nätjournaler i framtiden 

visade samma information till patienten vart de än bor i landet, så vården är jämlik i hela 

landet. 

Inom forskningen nämns det inte speciellt mycket vilka olika effekter som den utökade 

direkttillgängliga journalinformationen kommer att innebära för patientsäkerheten och 

integriteten. De positiva effekterna som den tar upp handlar om att patienterna får ännu 

större möjligheter att engagera och involvera sig i sin egen vård (Hägglund och Scandurra 

2017:726). 

De få konsekvenser som forskningen tar upp handlar om hur dagens olika tillgång till 

journalinformationen för patienterna måste lösas för att inte skapa en fragmenterad och 

förvirrande information i framtidens nätjournaler (Hägglund och Scandurra 2017:726). 
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5. Diskussion och slutsatser  

5.1 Diskussion 

När det gäller intervjurespondenternas uppfattningar om de positiva effekter för 

patientsäkerheten och integriteten som implementeringen av nätjournalerna har skapat, var 

psykologen betydligt mycket mer positiv och engagerad än vad de båda läkarna var. Detta 

skiljer sig delvis från den tidigare forskningen där både psykologer och läkare benämns 

som mer skeptiska till att patienter har erhållit direkttillgång till informationen i sin 

journal.  

Att de båda intervjuade läkarna inte har märkt av några direkta effekter av att deras 

patienter har tillgång till sin journal kan som de själva nämner och som den tidigare 

forskningen även stödjer, bero på att de jobbar på avdelningar och inom specialistområden 

där det är mindre vanligt att patienterna dels inhämtar sin journalinformation dels 

informerar läkaren i fråga, om att de har gjort detta. 

De frågor, farhågor och berättelser som respondenterna framförde när de besvarade frågan 

om de hade uppfattat några negativa effekter för patientsäkerheten och integriteten som 

implementeringen av nätjournalerna har skapat i deras dagliga arbete, speglar sig till stor 

del i den tidigare forskningen med oron över att det är lättare både för närstående och 

obehöriga att på olika sätt erhålla tillgång till informationen i nätjournalerna och att 

förändringen av språket i dagens journaler skapar en risk för informationsbortfall.   

Intervjurespondenternas svar på frågan angående vilken information som patienterna inte 

skall få direkttillgång till via nätjournalen men kunde finnas om de begär ut en fysisk 

journalkopia skilde sig mellan alla respondenterna, men kan ses som något yrkesinriktade 

där de två läkarnas svar handlade om att patienterna inte ska få direkttillgång till den 

journalinformation som inte är signerad eller vidimerad av den ansvariga läkaren och om 

en diagnos inte är fastställd utan den står som misstänkt, medan läkaren jobbar med att 

fastställa rätt diagnos. Psykologens svar handlade däremot om att båda journalerna kan 

och bör innehålla samma information, dvs. den information som inte kan visas i 

nätjournalen bör inte heller synas i den fysiska journalen, då den sekretessbelagda 

informationen från psykvården nästan alltid riskerar att föra skada på patienten om den 

lämnas ut. 

Även fast alla respondenter svarade olika, och att den tidigare forskningen angående den 

här frågan är mycket begränsad, så går svaren i alla fall att knyta till den tidigare 
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forskningen då den tar upp att, den information som riskerar att tillföra patienterna skada 

inte skall synas i patientens nätjournal, samtidigt som informationen måste journalföras så 

ingen viktig information går förlorad och för att lösa detta har rubriker och kodord skapats 

där informationen som skrivs under dessa inte syns i nätjournalen.   

Intervjurespondenternas svar på frågan angående vilken information som patienterna bör 

få direkttillgång till via nätjournalen skilde sig mellan läkarna och psykologen. Även här 

var läkarnas svar något yrkesinriktade med att patienten bör få direkttillgång till all 

information som riktas mot den, tex. brev till patienten, utskrivningsmeddelanden, 

bokningar och läkemedelslistor. Psykologen ansåg däremot att det var viktigt att patienten 

hade direkttillgång till sina provsvar direkt från labbet samt att kunna följa sin vårdkedja 

så den får möjlighet att uttala sina åsikter. Det är svårt att kunna knyta respondenternas 

svar på den här frågan till den tidigare forskningen, då jag inte har hittat något i den 

tidigare forskningen om vilken information som patienterna bör få direkttillgång till. 

Intervjurespondenternas svar på frågan angående vilka konsekvenser som den utökade 

journalinformationen till patienterna kan skapa för några konsekvenser varierade lite 

mellan respondenterna samt att vissa tidigare svar upprepades. De risker som togs upp av 

psykologen bestod av; svårigheter att avgöra vilken information som kan vara kränkande 

och stötande för patienten, för mycket information kan göra det svårt för patienten att 

införskaffa en överblick av sin vård samt ta in och förstå all information. De risker som 

läkarna tog upp bestod av att tidigare nämnda risker med att icke fastställda diagnoser 

visas samt att det krävs en bakomliggande kunskap för att kunna förstå innehållet i en 

journal och om journalinformationen utökas för patienterna så ökar riskan för onödig oro, 

missförstånd och misstro hos patienten. 

Även för den här frågan är det svårt att knyta respondenternas svar till den tidigare 

forskningen då det inte finns speciellt mycket skrivet om detta, det enda jag har hittat 

behandlar den olika och eventuellt fragmenterade informationen som visas i dagens 

nätjournaler beroende på vart patienten bor och vilken vårdgivare den har besökt, den 

mesta  informationen inriktas dock på de tänkta positiva effekterna med patienternas ännu 

större möjligheter att engagera och involvera sig i sin egen vård.  

5.2 Slutsatser 

Det resultat som presenteras i den här studien kan inte bidra till några generaliseringar. 

Det krävs en betydligt större undersökning med fler intervjurespondenter som täcker fler 

variabler, dvs. fler läkare, psykologer och eventuell övrig vårdpersonal med större 
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variation när det gäller urvalsfaktorer som tex. vart i landet de jobbar, specialistområden, 

yrkes grad och ålder osv. för att kunna göra några generaliseringar inom ämnet. 

Det som den här begränsade studien kan säga angående vilka effekter för 

patientsäkerheten och integriteten som läkare och psykologer har märkt av att nätjournaler 

har implementerats är att, vissa specialistområden och avdelningar har än så länge inte 

märkt av några effekter medan andra redan har inkorporerat patientens tillgång till 

journalen i det dagliga arbetet samt att det finns en oro och möjlig okunskap angående hur 

säker journalinformationen är på internet jämfört med sjukhusets system. 

Metodvalet för att uppnå uppsatsens syfte och svara på frågeställningarna fungerade bra, 

men för att få en bredare grund att stå på så bör urvalet av respondenter varit mer 

genomtänkt samt att fler respondenter bör ha intervjuats för att ge studien mer tyngd. Det 

hade också varit en fördel om alla intervjuer hade utförts ansikte mot ansikte och ingen 

över telefonen då det kan vara svårt att hålla en intervju flytande och engagerande utan 

yttre distraktioner över telefonen. 

Nya frågor som har dykt upp under undersökningens gång som skulle kunna bidra till en 

större och djupare kunskap är: Hur skiljer sig de uppfattade effekterna av nätjournalernas 

implementering mellan vårdpersonalens olika specialistinriktningar?  Hur skiljer sig de 

uppfattade effekterna av nätjournalernas implementering mellan sjukhusets olika 

avdelningar? Hur skiljer sig de uppfattade effekterna av nätjournalernas implementering 

mellan vårdpersonal i olika åldrar?   

  



19 
 

 

6. Referenser 

Böcker 

I Blomqvist, Paula. (red.). 2007. Vem styr vården? Organisation och politisk styrning 

inom svensk sjukvård. Stockholm: SNS förlag. 

Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann E och Wängnerud, 

Lena. 2017. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Femte 

upplagan Stockholm: Wolters Kluwer. 

Artiklar 

Hägglund, Maria och Scandurra, Isabella. 2017. Patients’ Online Access to Electronic 

Health Records: Current Status and Experiences from the implementation in Sweden. 

Volume 245: MEDINFO 22017: Precision healthcare through informatics. S. 723-727. 

DOI: 10.3233/978-1-61499-830-3-723. 

Scandurra, Isabella. Jansson, Anette. Forsberg-Fransson, Marie-Louise och Ålander, Ture. 

2015. Is Patient’s Online Access to Health Records’ a Good Reform? – Opinions from 

Swedish Healthcare Professionals Differ. Procedia Computer Science Volume 64. S. 964-

968. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.614  

Rapporter 

EPSA-projektet. Slutrapport till AFA Försäkring Juni 2017 Diarienummer: 130017. E-

hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA) 

https://www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/DownloadReport/2772/. Hämtat 

19-05-13. 

Socialdepartementet. 2010. Nationell eHälsa– strategin för tillgänglig och säker 

information inom vård och omsorg. Rapport/Socialdepartementet. Edita, Västerås 2010  

https://www.regeringen.se/rapporter/2010/06/s2010.020/. Hämtad 19-05-13. 

Uppföljningsrapport 2018. Vision e-hälsa 2025. https://ehalsa2025.se/wp-

content/uploads/2019/03/Uppf%C3%B6ljningsrapport-2018-Vision-e-h%C3%A4lsa-

2025-1.pdf. Hämtat 19-05-15. 

Vårdanalys. 2016. Vad står på spel? - Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur 

ett integritetsperspektiv. Rapport 2016:3. Vårdanalys. 

Elektroniska källor 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.614
https://www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/DownloadReport/2772/
https://www.regeringen.se/rapporter/2010/06/s2010.020/
https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2019/03/Uppf%C3%B6ljningsrapport-2018-Vision-e-h%C3%A4lsa-2025-1.pdf
https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2019/03/Uppf%C3%B6ljningsrapport-2018-Vision-e-h%C3%A4lsa-2025-1.pdf
https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2019/03/Uppf%C3%B6ljningsrapport-2018-Vision-e-h%C3%A4lsa-2025-1.pdf


20 
 

1177. Läs din journal via nätet. 

https://www.1177.se/Gotland/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-

har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/las-din-journal/las-din-journal-via-natet/. Hämtad 19-

05-14. 

Europeiska Unionen. Folkhälsa.  

https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_sv. Hämtad 2019-05-15. 

Regeringskansliet Socialdepartementet med Sveriges kommuner och Landsting Bilaga till 

regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2. Vision e-hälsa 2025. 

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/vision_e-halsa_2025.pdf. 

Hämtat 19-05-15. 

Regeringskansliet Socialdepartementet med Sveriges kommuner och Landsting 2016. 

Vision e-hälsa 2025-gemensamma utgångspunkterför digitalisering i socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. 

https://www.regeringen.se/contentassets/79df147f5b194554bf401dd88e89b791/vision-e-

halsa-2025.pdf. Hämtad 19-05-18. 

Socialdepartementet. Skr.2005/06:139 av den 16 mars 2006 om Nationell IT-strategi för 

vård och omsorg. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2006/03/skr.-

200506139/. Hämtad 19-05-16. 

Socialstyrelsen. 2017. Nationell e-hälsa och gemensam informationsstruktur. 

https://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa. Hämtad 2019-05-14. 

Intervjuer 

Intervjuperson 1, AT-läkare, intervju genomförd 2019-05-27. 

Intervjuperson 2, ST-läkare, intervju genomförd 2019-05-29.  

Intervjuperson 3, Psykolog, intervju genomförd 2019-05-25. 

  

https://www.1177.se/Gotland/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/las-din-journal/las-din-journal-via-natet/
https://www.1177.se/Gotland/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/las-din-journal/las-din-journal-via-natet/
https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_sv
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/vision_e-halsa_2025.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/79df147f5b194554bf401dd88e89b791/vision-e-halsa-2025.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/79df147f5b194554bf401dd88e89b791/vision-e-halsa-2025.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2006/03/skr.-200506139/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2006/03/skr.-200506139/
https://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa


21 
 

 

7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

1. Vilka positiva effekter har du märkt i ditt arbete av att patienter har direkttillgång 

till sin journal på internet när det gäller patientens säkerhet och integritet? 

 

2. Vilka negativa effekter har du märkt i ditt arbete av att patienter har direkttillgång 

till sin journal på internet när det gäller patientens säkerhet och integritet? 

 

 

3. Utifrån ett patientsäkerhets- och integritetsperspektiv tycker du att det finns någon 

information i en journal som patienterna inte skall få direkttillgång till, men som 

kan finnas med om de begär att få sin journal utlämnad? 

 

 

4. Utifrån ett patientsäkerhets- och integritetsperspektiv tycker du att det finns någon 

information i en journal som patienterna bör få direkttillgång till över internet så 

snabbt som möjligt? 

 

 

5. I dagens läge är den information som patienterna kan se i sin journal på internet 

delvis begränsad.  Den fortsatta utvecklingen med e-hälsa i Sverige kan innebära 

att patienterna får ännu större tillgång till informationen i sin journal. Vilka 

konsekvenser tror du att detta kan skapa för patientsäkerheten och integriteten?   

 


