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Abstract
As an effect of increased living standards and improved health care, life expectancy 
has risen in many  parts  of the world. At the same time, welfare  diseases such as 
diabetes and obesity increases.  As  the number of elderly and long-term sick rises,  so 
will the medical care needs.  E-health applications  are often presented as a  way to 
meet future medical and doing so within the scope of existing resources. By 
facilitating health communication and widen access  to health services by offering 
them online, e-health  applications  encourages  people  to  become more  engaged in 
their own health,  thus  working proactively towards  a healthier population.  However, 
e-health applications  often fail to  reach their full potential.  The purpose  of this study 
is to explore how  health care providers  and health  care  recipients  perceives e-health 
applications and their usefulness and thus  being able to  identify factors  significant for 
successful introduction and use  of e-health services.  Two e-health applications  have 
been analysed and six important aspects have been identified and discussed. In order 
to  be successful, an e-health application must facilitate  behaviour change and be 
integrated in the everyday life of the user. Substantial and adequate evaluation is 
essential to  make sure that the  application meet the requirements  from both health 
care providers  and health care  recipients. An understanding of the  possibilities 
technology has to offer is needed in order to fully exploit the potential of e-health 
applications in health care. Instructions for health  care providers  on how  to use the 
applications are essential not only to ensure their proper usage but also  to  make sure 
that applications  are being presented to  recipients  in a satisfactory  way and that care 
providers can offer the support and help recipients  may need. Finally,  when 
discussing e-health applications  it is  important to  remember that there are people 
who does  not want to get involved and that there is  still a demand for face-to-face 
interaction in health care.  Therefore, e-health services  must be complemented with 
alternatives providing different types of interaction opportunities.

Förord
Vi vill passa  på  att  rikta  ett stort  tack till vår handledare Carljohan  Orre för  den  tid och 
det  engagemang han har  lagt ned och  det stöd han har  varit  under vårt  uppsats-
skrivande.  Vi vill även  tacka  alla  de respondenter  som  bidragit  till att  göra  denna 
uppsats möjlig. Tack!
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Människor  idag  blir  allt  äldre, bland annat tack vare förbättrad levnadsstandard och 
utvecklad hälso- och  sjukvård. Samtidigt  ökar  antalet välfärdssjukdomar  som  fetma  och 
missbruk. Tillsammans bidrar dessa faktorer  till  att vårdbehovet  på  sikt  kommer  att  öka, då 
antalet  äldre och långtidssjuka  ökar. Detta  ökade vårdbehov  ska  tillgodoses utan  att 
resurserna ökar  nämnvärt. (CeHis, 2012) Ett  sätt  att  möta framtidens vårdbehov  är  att 
engagera individer  i  den  egna hälsan. I Sverige och  internationellt genomförs stora 
satsningar  för att kunna  erbjuda e-hälsotjänster  som  syftar  till att  göra  individen mer  aktiv  i 
vårdprocesser. Det  handlar  om  både administrativa  tjänster  som  underlättar  exempelvis 
kontakt  med vården  och  hantering  av  läkemedel och  om  tjänster  för  egenvårdsstöd.  IT-
baserade egenvårdsstöd är  ett  sätt  att  involvera  och  göra individen mer  delaktig  i  sin  hälsa 
och  vård.  Istället  för  fysiska  möten  mellan  vårdgivare och  vårdtagare kan  vårdtagaren  med 
hjälp av ett egenvårdsstöd självständigt hantera delar av sin behandling.

Inom  vården har fokus flyttats från  att  behandla sjukdomar till  att  förebygga  sjukdomar 
(Walther  & de Jong,  2009). Detta  märks även  på samhällsnivå. Individers hälsa får  allt  större 
utrymme i sociala  medier  och antalet  applikationer  inom  hälsa  och motion  har ökat  de 
senaste åren.  I jämförelse med många andra länder i  Europa  ligger  Sverige efter  när  det 
gäller  vård och  omsorg med hjälp av  IT  (CeHis, 2012). I dagsläget  finns 1177.se som  är  en 
nationell tjänst  för  sjukvårdsrådgivning  på  internet.  Kopplad till  1177.se finns den 
administrativa  e-hälsotjänsten Mina  vårdkontakter  där invånare bland annat kan  kontakta 
vårdpersonal  på  sin  hälsocentral och  eventuella  mottagningar, beställa  tid för  läkarbesök och 
förnya  recept.  Vilka typer  av  aktiviteter  som  erbjuds varierar  mellan  olika  hälsocentraler  och 
mottagningar. Utöver  detta  pågår för  närvarande ett  antal projekt  som  syftar  till att 
vidareutveckla  Mina vårdkontakter  genom  att  lägga  till egenvårdsstödet Min  hälsoplan. Det 
är  en  tjänst som  innebär  att  en individ i samråd med en läkare eller sjuksköterska utformar 
en personlig  hälsoplan  innehållande aktiviteter  som  ska  genomföras och  rapporteras in 
digitalt.  De olika  landsting  som  arbetar  med att ta  fram  egenvårdsstödet fokuserar  på  olika 
patientgrupper. Den  här uppsatsen  fokuserar  på ett  landsting  som  har  valt  att  utforma  ett 
egenvårdsstöd för  tobaksavvänjning.  Genom  att  använda  Min  hälsoplan under 
tobaksavvänjningen ska kontakt och uppföljning med tobaksavvänjaren underlättas. 

Ett  fokus på  egenvårdsstöd aktualiseras ytterligare genom  det regeringsbeslut  som  nyligen 
tagits om  att  starta  ett projekt där  samtliga  invånare ska  få  tillgång till ett personligt 
hälsokonto där  tanken är  att var  och  en  ska  kunna  lagra  information  om  sin  hälsa,  samla  sin 
medicinska  historik  och  skriva  en hälsodagbok. Hälsokontot ska  fungera  som  en lagrings-
plats som  individen  bland annat  kan använda  för  att  dela  med sig  av  sin medicinska  historik 
till nya  vårdgivare. Webbplattformen ska  kopplas till Mina  vårdkontakter  så  att användaren 
kan hämta uppgifter  om  till exempel läkemedel,  men  det  kommer också  att  ges utrymme för 
staten att erbjuda e-hälsotjänster från privata leverantörer.  (Socialdepartementet, 2o12) 
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1.2 Syfte och problemformulering
En förutsättning för  att digital teknik  framgångsrikt  ska  kunna  utgöra ett komplement och/
eller  ersättning  för  personlig kontakt  mellan  vårdgivare och  vårdtagare är att  tekniken  är 
utformad för  att möta  de krav  som  kännetecknar  kvalitativ  vård.  Rinkus et  al.  (2005) menar 
att det  även  krävs en  förståelse  för  att  införande av  egenvårdsstöd av  den  här typen  påverkar 
det  sammanhang i vilket  det  införs,  att  det  innebär  en  verksamhetsutveckling  med 
förändringar  i  organisation  och  arbetsflöde.  Ofta  förväntas vårdpersonal anpassa  sig  till nya 
IT-system  snarare än att  IT-system  utformas för  att  stödja vårdpersonalens arbete. I 
strategin  för  nationell  e-hälsa  (Socialdepartementet,  2010) uttrycks en medvetenhet  om  att 
IT är en  naturlig del  av  verksamheten inom  hälso- och sjukvård och att  fokus därför  ligger  på 
införande, användning och nytta av tekniken.

Syftet med vår  studie är  att  söka  förståelse  för  hur  en  e-hälsotjänst och  ett  IT-baserat 
egenvårdsstöd uttryckligen  upplevs av  personer  som  involveras i  användning  av  tjänsterna. 
För  att  uppnå  syftet  har  vi genomfört  en  studie där  e-hälsotjänsterna  Mina vårdkontakter 
och  Min  hälsoplan  med inriktning på  tobaksavvänjning  undersöks. Fokus har  legat  på  Min 
hälsoplans utvecklingsprocess i  det landsting  vi har  valt.  För  att  få  en helhetsbild studeras 
tjänsterna utifrån olika rollers perspektiv.

Den övergripande frågeställningen i denna studie är:

• Vilka faktorer är av betydelse vid introduktion och användning av e-hälsotjänster och 
IT-baserade egenvårdsstöd i vårdpraktik?

Målsättningen  är  att  att  resultatet  kan  användas och  bidra  med värdefulla  insikter  i pågående 
och framtida projekt inom e-hälsa.
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2. Egenvårdsstöd
E-hälsa  är ett begrepp som  definieras på olika  sätt  och  där olika definitioner  lägger  fokus på 
olika  aspekter.  Robinson, Patrick,  Eng  och  Gustafson  (1998) definierar  interactive  health 
communication,  IHC,  som  en interaktion  där  en individ - konsument, patient eller 
vårdgivare - interagerar  med eller  via  någon  typ av  kommunikationsteknik  med syfte att  få 
tillgång till  eller  förmedla  hälsorelaterad information, rådgivning  och/eller  stöd i 
hälsorelaterade frågor. En  liknande definition  ges av  Eysenbach  (2001), som  menar  att  e-
hälsa  ligger  i  en  skärningspunkt mellan informatik, hälsovård och  näringsliv  och  inbegriper 
hälsovård och  hälsorelaterad information  som  tillhandahålls eller  stöds av  internet och 
annan  relaterad teknik.  Kreps och  Neuhauser  (2010) lyfter  fram  karaktäristika  för  e-hälsa 
genom  att  visa  på  de möjligheter  som  ges: ”The historic growth  of health  information 
technologies provides tremendous opportunities to combine the eHealth  features of 
interactivity,  customization,  contextualization, and multimedia  that have been  touted as 
having the potential to revolutionize health communication” (s. 334).

Gemensamt  för  definitionerna  ovan  är  att  de beskriver  e-hälsa  som  någon  typ av 
förmedling och/eller  interaktion  via  någon  typ av  kommunikationsteknik. Det  kan  tyckas 
vara  en  bred och  vag beskrivning men  e-hälsa  är  ett område som  rymmer  mycket,  varav  e-
hälsotjänster  är  en del.  Även  e-hälsotjänster  är  ett  brett  begrepp, då det  finns många  olika 
typer  av  tjänster  som  är utformade på  olika  sätt och  för  att  uppnå  olika  syften.  Egenvårdsstöd 
är  en  typ av  e-hälsotjänst, där  kommunikationsteknik används för  att  skapa möjligheter  för 
individen  att bli mer delaktig  i  sin  egen hälsa  och  vård. Behandling  går  från  att vara  något  en 
vårdgivare ger  en  vårdtagare till att  vara  ett samarbete där  både vårdgivare och  vårdtagare 
bidrar till vårdprocessen. 

2.1 Olika typer av egenvårdsstöd
En del egenvårdsstöd är  självstyrda  och  bygger  på  att användaren  kontrollerar  och  tar  stort 
eget ansvar  över  användandet  (Lustria, Cortese, Noar  & Glueckauf,  2009; Robinson  et  al., 
1998).  Ett exempel är  webbsidor som  tillhandahåller  hälsorelaterad information  och 
frågeformulär  användaren  kan nyttja  för  att  skapa en  förståelse  för  sin  hälsosituation.  I 
semiautomatiserade egenvårdsstöd involveras fysisk  vårdpersonal i  bedömning  och 
utformning  av  aktiviteter  och  feedback  (Lustria  et  al.,  2009). Grad av  involvering  varierar,  i 
en del egenvårdsstöd har  vårdpersonal i hög grad kontroll över  vilken  information  som  ska 
visas och  vilka  aktiviteter  som  ska  genomföras (Lustria  et  al., 2009). IT-baserade 
egenvårdsstöd kan  anta  olika  roller.  Dels kan  tekniken  fungera som  verktyg  som  används för 
att underlätta utförandet  av  olika  typer  av  aktiviteter  (Fogg, 2003; Löwgren  & Stolterman, 
2004).  Det  kan  till exempel handla  om  att  leda  användaren  genom  komplexa processer  eller 
att utföra  beräkningar.  En  applikation som  beräknar rekommenderat dagligt  kaloriintag  är 
ett  exempel på teknik som  fungerar som  ett  verktyg. Teknik  kan  också  fungera  som  sociala 
aktörer  som  erbjuder  feedback  och  stöd.  Det  kan  dels handla  om  interaktion  mellan 
människa  och  teknik men  också  om  att  tekniken  erbjuder  ett  handlingsutrymme för  olika 
användare att kommunicera,  interagera  och  därmed stödja varandra  (Fogg, 2003).  När  det 
gäller  respons på  inmatning från användaren  skiljer  sig  olika  egenvårdsstöd åt i hur  feedback 
genereras. Dels finns de egenvårdsstöd där  olika användare, både vårdgivare och  vårdtagare, 
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ger  respons till andra  användare,  men det finns också  helt  automatiserade egenvårdsstöd där 
respons genereras av algoritmer i teknikens mjukvara (Strecher et al., i Lustria et al., 2009).

2.2 Webb 2.0 - viktiga utgångspunkter för egenvårdsstöd
Webben  är  inte längre en  teknisk fråga, utan en social  fråga.  Webb 2.0  är  den 
människocentrerade webben  (Kamel  Boulos & Wheeler,  2007). Det handlar  om  idéer, 
beteenden,  teknologier  och  ideal som  tillsammans stödjer  deltagande och  social interaktion 
(Anderson, 2012). Detta ger möjligheter för egenvårdsstöd. 

Den  första  versionen av  webben var  utformad på  ett sätt där  användaren  enbart  kunde se 
på webbsidor utan  att bidra  med eget innehåll eller  kommunicera  med andra  användare. 
Detta  kallas idag  för  webb 1.0 (Aghaei, Ali  Nematbakhsh & Khosravi  Farsani, 2012).  Webb 
1.0  kännetecknas av  en typ av  envägskommunikation  där  information  förmedlas från  en 
person  till  många  personer.  Webb 2.0  skapar  istället  en möjlighet för  information att 
förmedlas från  många  personer  till många  personer  (Shirky,  i  Anderson,  2012; Kamel Boulos 
& Wheeler, 2007).  Till  skillnad från  webb 1.0 handlar webb 2.0  om  att  bygga upp en  struktur 
för  webben  som  låter  användare generera  eget  innehåll  som  skapar  ett värde.  En  viktig  faktor 
är  att användarna  av  webben styr  vilket innehåll  den har. Den  sociala  webben  ”...  is about 
conversations, interpersonal networking, personalization  and individualism”  (Abram, i 
Kamel Boulos & Wheeler, 2007,  s.  3). En  annan viktig  del är att  webb 2.0  ska  präglas av 
öppenhet  i  form  av  öppen källkod,  öppen  data, frihet och  tillgänglighet både socialt  och 
tekniskt. Webben ska vara till för alla (Anderson, 2012).  

Webb 2.0-tjänster  kan  se  ut  på  olika  sätt. Det kan vara  exempelvis bloggar,  sociala  nätverk 
online,  podcaster,  wikis och  mikrobloggar.  Med hjälp av  webb 2.0-verktyg skapas 
möjligheter  för  användare att  kommunicera  och  interagera  med varandra  vilket blir  en 
tillgång  i ett egenvårdsstöd. I vård- och hälsosammanhang finns ett antal välkända webb 2.0-
tjänster  som  bland annat förenklar  kontakten  mellan vårdtagare och  ger  användare 
möjlighet  att recensera  vårdupplevelser.  PatientsLikeMe är  ett socialt nätverk online som 
underlättar  kontakt  mellan patienter  med liknande sjukdomstillstånd där  de kan  dela med 
sig  av  erfarenheter  och  kunskaper  gällande sin  sjukdom  (patientslikeme.com).   Öppenhet är 
ett  nyckelord i PatientsLikeMe’s filosofi. Grundarna till nätverket  menar  att  genom  att  det 
skapas en struktur  där användare uppmuntras till att generera  eget  innehåll bidrar 
webbsidan  till  en  ökad transparens inom  sjukvården.  De hävdar  att då  användaren får 
tillgång  till andra människors erfarenheter  och  kunskaper  från olika sjukdomar  och  därmed 
blir  mer  kunnig om  sitt  sjukdomstillstånd blir  relationen  mellan  vårdpersonal  och 
vårdtagaren  mer jämställd.  En  webbsida som  PatientsLikeMe hade inte varit  möjlig med 
webb 1.0 utan kräver den funktionalitet webb 2.0 erbjuder.

Utvecklingen  av  webben  fortskrider  och  idag  diskuteras webb 3.0  och webb 4.0. Webb 3.0 
handlar bland annat  om  att  tekniska  artefakter  ska kunna interagera med varandra. Ett 
hälsorelaterat exempel är  en  våg  som  är  uppkopplad till  internet och  därmed automatiskt 
kan skicka  information  till  andra hälsoapplikationer.  Webb 4.0 är  en  vision  om  en intelligent 
webb där  människan kommunicerar  med tekniken  som  om  den vore en  annan  människa. 
Detta kommer att ytterligare påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.
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2.3 Egenvårdsstöd som övertygande teknik
En förutsättning  för  att  egenvårdsstöd ska  kunna bidra  till  en  förbättrad hälsa  och  vara  en 
resurs i vårdprocesser är  att  användaren faktiskt använder  sig  av  dem  och  finner dem  vara  en 
värdefull tillgång.  Vad är  det  som  krävs för  att  egenvårdsstöd ska  involvera  och  engagera, och 
därmed kunna leva upp till de förväntningar som ställs?

Det  engelska  begreppet  persuasive technology (övertygande teknik  på  svenska) syftar  till 
interaktiva  datasystem  som  är  utformade för  att  generera en  frivillig  förändring  av  beteenden 
och  attityder (Fogg,  2003) - en  definition  egenvårdsstöd stämmer väl  in  på. Enligt  Fogg 
(2003) har  datasystem  ett  antal fördelar  jämfört  med mer  traditionell media  när det gäller 
förmåga  att  övertyga.  De största  fördelarna  är  möjlighet  till  interaktivitet  och  därmed 
möjlighet att anpassa information och åtgärder till olika individers behov och intressen.

Genom  de inmatningar  som  görs i  interaktiva  system  genereras information  om 
användaren som  i  egenvårdsstöd kan  användas för att anpassa  kommande egenvårds-
åtgärder  (Fogg, 2003).  ”Persuasive technologies can  adjust  what  they  do based on user 
inputs,  needs,  and situations”  (Fogg, 2003,  s. 6), eller  med andra  ord individanpassa  innehåll 
och  åtgärder. Vikten  av  att  individanpassa  innehållet i  e-hälsotjänster  generellt  lyfts även 
fram  av  bland andra  Kreps och  Neuhauser  (2010) och  Lustria  et  al. (2009).  Individanpassad 
information, det  vill  säga  information  som  är  utformad utifrån  data  om  den  specifika 
individen  och  dennes hälsotillstånd,  har  visat sig  vara mer  effektiv  än  mer allmänt  utformad 
information  när  det gäller  att engagera  individer  i arbetet  med att  förbättra  sin  hälsa (Fogg, 
2003; Lustria  et  al., 2009).  Vidare har  IT-baserade egenvårdsstöd,  till skillnad från  tryckt 
material,  möjlighet att  erbjuda ett  innehåll  bestående av  både text, bild,  ljud och  video.  Tack 
vare  möjligheten  att  kombinera olika  typer  av  media  kan  individer  med olika  typer  av 
lärstilar nås (Robinson et al., 1998).

Individanpassning  är en  av  de aspekter  Fogg  (2003) lyfter  fram  som  betydelsefulla  för 
datorbaserade systems förmåga  att  förändra  beteenden  och  attityder. Andra  aspekter  som 
lyfts fram  är  bland annat  trovärdighet och  expertis, där Fogg menar  att  system  vars innehåll 
upplevs vara  tillförlitligt och  framtaget av  experter inom  området  har  större påverkan på 
individer. System  som  är  enkla att använda,  som  bryter  ner komplexa  beteenden  till  enklare 
uppgifter och  som  belönar  och  ger beröm  när  användaren  når  uppsatta  mål har större 
förmåga  att förändra  beteenden  och  attityder  än system  som  inte uppfyller  dessa  villkor. 
System  som  dessutom  möjliggör  kommunikation  och interaktion  mellan  individer  kan 
ytterligare bidra  till ökad motivation, då sociala  relationer är  en  viktig  del under  en 
beteendeförändring. 

2.4 Egenvårdsstöd når många med små medel
Tack vare den  funktionalitet  informationsteknologi erbjuder lyfts e-hälsotjänster  ofta  fram 
som  en  möjlighet  att förändra och  förbättra  vården  för  både vårdtagare och  vårdgivare 
(Eysenbach, 2001; Lustria  et  al., 2009; Mair  et  al.,  2012).  Det som  ofta  lyfts fram  som  de 
stora  fördelarna  med e-hälsotjänster  är  möjligheter  att  öka vårdens tillgänglighet och  att 
skapa en  mer personcentrerad vård samtidigt som  tjänsterna  är  kostnadseffektiva. Enligt 
Ekman et  al. (2011) handlar  personcentrerad vård om  att lägga  fokus på  en person istället  för 
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på personens ohälsotillstånd.  Personen ska  bli  behandlad som  en människa  med unika 
egenskaper och behov snarare än att bli behandlad som en sjukdomsdiagnos. 

Genom  att erbjuda hälsorelaterad information och  behandlingar  via  IT-baserade 
egenvårdsstöd blir  begränsningar  orsakade av  tid och  geografiska  avstånd mindre betydande. 
Att ge individer  ökad tillgång  till  resurser  för  att  hitta  information  och  därmed öka  sin 
kunskap om  olika hälsotillstånd skapar ett  mer  jämställt  förhållande mellan  individ och 
vårdpersonal,  där  individen  är  mer delaktig  i  beslut  gällande den egna hälsan (Eysenbach, 
2001; Lustria  et al.,  2009; Mair et al.,  2012; Robinson  et  al., 1998). En  förhoppning är  att  e-
hälsotjänster  ska  fungera  proaktivt  och  genom  att informera och  involvera individer 
uppmuntra  till ett  ökat  ansvar  och  engagemang  för  den  egna  hälsan,  vilket på  sikt  kan  leda 
till en  mer  hälsosam  befolkning och  därmed ett  minskat  vårdbehov  och  minskade 
vårdkostnader  (Kreps & Neuhauser,  2010; Lustria  et  al.,  2009). Ytterligare argument  för  e-
hälsotjänsters kostnadseffektivitet  är  att  de gör  det  möjligt att  nå  många  människor  med 
relativt  små medel. Ökad tillgång till både information och  behandling online antas kunna 
minska  antalet  ”onödiga”  besök på  vårdinrättningar  (Eysenbach, 2001; Robinson  et  al., 
1998).

2.5 Egenvårdsstöd som en del av verksamhetsutveckling
I boken Design av  informationsteknik beskriver  Löwgren  och  Stolterman  (2004) hur  digitala 
artefakter  påverkar  det sociala  handlingsutrymmet, vilket  innebär  att de påverkar  och 
förändrar hur  människor  agerar  och  handlar. E-hälsotjänster  påverkar  och  förändrar dels de 
sätt  på  vilka individer kommunicerar och  interagerar  i vårdsammanhang  men också  synen 
på vad vård är.  Detta  är  en  aspekt  som  är  viktig  att  komma ihåg. Eysenbach  (2001) belyser  en 
del av denna ytterligare dimension i sin definition av e-hälsa: 

In  a  broader sense, the term  characterizes not only a technical  development, but also a  state-of-
mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for  networked, global thinking, to 
improve health  care locally, regionally, and worldwide by  using  information and 
communication technology.

E-hälsotjänster  involverar  både vårdtagare och  vårdgivare,  vilket gör  att  tjänsterna  måste 
utformas för  att stödja  olika  aktörer.  Det  är en  aspekt  som  inte får  glömmas bort  i 
utvecklingsprocessen. Människocentrerad design  är ett  av  de tre mest  använda 
förhållningssätten  i  en  designprocess där  de andra  två  är  teknologidriven design och  hållbar 
design. Dessa  tre förhållningssätt  fokuserar på  olika  aspekter  vilket blir  synligt  i 
slutprodukten.  Design  som  är människocentrerad lägger  stor  vikt  vid mänskliga  faktorer  och 
användbarhet  för  att  förbättra  interaktiva  system  (Giacomin, 2012).  Rinkus et al.  (2005) 
menar  att det inom  en  designprocess behövs ”an  understanding and inclusion of the social, 
cultural,  organizational and cognitive aspects that  not  only  occur  within  an individual or 
group of individuals but  also occur  across individuals and artificial agents”  (s. 8).  En  stor  del 
av  produktutvecklingsprojekt misslyckas på grund av  att designern  inte förstår  användarens 
behov  (Giacomin,  2012). När  fokus ligger  på  människan  handlar  det oftast om 
användargränssnitt  vilket  bara  är  en  liten  del av  att  designa utifrån  ett  människocentrerat 
perspektiv.  Lika  viktigt  är  att ta  hänsyn till användares arbetsflöde, organisations-
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förändringar  och teknikens användbarhet (Rinkus et al.,  2005; Kaptelinin  & Bannon, 2012). 
Det  är designerns ansvar  att  söka  förståelse för användarens behov  och  begränsningar  i sitt 
arbete (Searl,  Borgi  & Chemali,  2010).  Inom  vårdprojekt anser  Rinkus et  al.  (2005) att  ”the 
culture is still  to train  people to adapt  to poorly  designed technology,  rather  than  to design 
technology  to fit  peoples characteristics”  (s.  1).  Det  är  inte teknologin  som  är  ett  problem 
utan  hur  teknologin  utformas. Enligt Kaptelinin och  Bannon (2012) bör  interaktions-
designern  inte bara  sträva efter  att  skapa  en  bra  slutprodukt  utan  även  en produkt som 
hjälper  slutanvändare att  skapa  en bättre  arbetsmiljö.  Vid implementering  av  ett nytt  verktyg 
i en  organisation  menar Spinuzzi (2008) att det  bör  finnas en  förståelse för  olika  delar  av 
organisationen och  hur  det  nya  verktyget  påverkar  arbetsmiljön för  grupper  av  anställda. För 
att generera  en  sådan  förståelse krävs insikt i hur  olika  delar  av  organisationen  samverkar 
och  hur olika  gruppers aktiviteter  påverkar  andra grupper. Om  en  sådan insikt  finns hos de 
anställa i organisationen  underlättas förmedlingen  av  en  adekvat  behovsbild till de som 
arbetar  med utveckling  och införande av  verktyg.  Enligt  Kaptelinin och  Bannon  (2012) har 
det  skett  en utveckling  inom  interaktionsdesignfältet  som  innebär att  ”... the field has come 
to a  realization that digital technologies have become an  organic  part of the natural 
environment and should be understood and further developed as such” (s. 290).

2.6 Utvecklingsarbete med egenvårdsstöd - en utmaning
Enligt  den  nationella  IT-strategin  för  vård och  omsorg  som  publicerades 2006  erbjuder  IT 
”... många  möjligheter  till förbättringar  för  patienter, vårdpersonal och  besluts-
fattare”  (Socialdepartementet,  2006,  s. 4). ”Med hjälp  av  ändamålsenliga  IT-stöd får  alla 
patienter  en  god och  säker vård och  bra  service”  (s.  6) är  ett  citat hämtat  från den vision som 
lades fram  i strategin.  Den  reviderade IT-strategin  från  2010  (Socialdepartementet, 2010) 
lyfter  fram  att  teknik ger möjligheter  att  ”...  erbjuda  god vård och  omsorg  med individens 
behov  i centrum”  (s.  4).  Sjukvårdsrådgivningstjänsten 1177  beskrivs som  en  tjänst som  ”... 
främjar  hälsa  och höjer kunskapen om  hälsa  och  sjukvård hos patienter  och  allmänhet och 
stärker  därigenom  patientens ställning  och  delaktighet”  (s. 30).  E-hälsotjänster presenteras 
ofta  som  något  som  förbättrar  - de ökar  kvalitet  på  vård,  ökar  kunskap hos allmänheten, gör 
individer  mer  delaktiga  och  ”förbättrar  folkhälsan”  (Socialdepartementet,  2010, s.  30). Vad 
som  inte nämns lika ofta  är  hur e-hälsotjänster  ökar kvalitet,  kunskap och  delaktighet  och 
vad som krävs av tjänsterna för att de ska kunna göra detta. 

Internet har  blivit  den  främsta  källan  till  hälsorelaterad information  för  allt  fler 
människor  (Kreps & Neuhauser, 2010).  Med en  sådan  utveckling  följer  både möjligheter  och 
risker. Det  är  inte bara  falsk eller  missvisande information  gällande hälsotillstånd och 
behandlingar  som  kan  leda  till felaktig  behandling  eller  att  användaren  inte söker  nödvändig 
vård.  Även egenvårdsstöd som  är  dåligt utformade kan  innebära  risker om  de används som 
ersättning  för  annan  vård i tron  att  de erbjuder  likvärdig  vård.  (Robinson  et al.,  1998) I 
teorin erbjuder  informationsteknik  stora  möjligheter  att  utveckla  framgångsrika  e-
hälsotjänster  som  kan  gynna både vårdtagare och  vårdgivare.  I praktiken  ser  det  dock  ofta 
annorlunda ut.  Enligt  Fogg  (2003) finns det  idag  ”...  a  large  number  of interactive systems 
designed to support  health, but relatively  few  of these products actively  motivate or persuade 
people to live  healthier  lives”  (s. 245).  Kreps och  Neuhauser  (2010) menar  att  e-hälsotjänster 
ofta  saknar de interaktiva  element som  lyfts fram  som  betydelsefulla  och  att  fokus istället 

7



ligger  på  att  tillhandahålla  information. Denna  information presenteras dessutom  ofta  på  ett 
felaktigt  sätt enligt  Lustria  et al. (2009) som  menar att  många utvecklare av  e-hälsotjänster 
tycks anta att det räcker med att presentera fakta för att få till stånd en beteendeförändring.

När  det gäller  grad av  individanpassning  skiljer  sig  olika  egenvårdsstöd åt.  En del 
anpassar  sitt  innehåll efter  varje specifik användare,  medan  andra  erbjuder  generell 
information  och feedback (Lustria  et  al.,  2009). Trots undersökningar  som  visat att 
individanpassat innehåll  är  mer  effektivt  finns det  begränsningar  i den  faktiska 
tillämpningen. Vidare menar Kreps och  Neuhauser  (2010) att  det finns brister  gällande 
kommunikation, där  ”... many  do not always recognize that  effective communication  is a 
complex and fragile human process that  demands strategic  design, careful monitoring, and 
responsive adaptation” (s. 329). 

Personcentrerad vård är en  av  de möjligheter  som  lyfts fram  med e-hälsotjänster.  Men det 
finns också  en  risk  att  e-hälsotjänster  kan bidra  till  skapa  en  mer  ojämställd vård, då  det  inte 
är  alla  som  har  kompetens eller  tillgång  till den  typ av  teknik  som  krävs för  att utnyttja 
tjänsterna  (Eysenbach,  2001). Kamel Boulos och  Wheeler (2007) belyser  vikten  av  att  inte 
ignorera  dessa  individer  och  anta  att  de inte kan  involveras. Istället  bör tekniken  utvecklas 
för  att  möta  de olika behov  som  finns och på  så  sätt  engagera  och  göra  fler  individer 
delaktiga.

Införande av  IT-system  är  i sig ingen  försäkring för  verksamhetsförbättring. För  att de 
visioner som  lyfts fram  ska  ha en  möjlighet  att  förverkligas krävs att frågor  om  hur och  varför 
e-hälsotjänster  påverkar vårdprocesser  tas i beaktning.  För  att  utnyttja  egenvårdsstöds 
potential till  fullo krävs att utvecklare och  leverantörer  tar  ett  ansvar  för  att säkerställa  att 
det  stöd som  erbjuds håller  en hög  kvalitet.  En  ökad medvetenhet om  de verktyg  som  finns 
och  vilka  tillämpningar  som  är  möjliga  behövs för  att egenvårdsstöds kapacitet  ska  komma 
till sin rätt (Kamel Boulos & Wheeler, 2007). 

Centralt  i denna  uppsats är  att undersöka vilka  faktorer som  är  av  betydelse vid 
introduktion  och  användning  av  e-hälsotjänster  och IT-baserade egenvårdsstöd. 
Nyckelteman är 

• Tillgänglighet och i vilken mån e-hälsotjänsterna underlättar kontakt med vården

• Personcentrerad vård och hur e-hälsotjänsterna bidrar till att göra individer mer 
delaktiga i den egna hälsan

• Verksamhetsutveckling och hur e-hälsotjänsterna passar in i och påverkar arbetsflöden
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3. Metod och genomförande

3.1 Val av metod
Vi har  valt  att  närmare studera  en specifik  e-hälsotjänst och det  pilotprojekt  som  ämnar  att 
lägga  till  ytterligare en  tjänst i tjänsten.  Då  vi vill undersöka  introduktion  och  användning  av 
e-hälsotjänster  ur  ett personcentrerat perspektiv  blir  upplevelserna hos de aktörer  som  är 
involverade en viktig  del  att  undersöka.  Studien vi  har  genomfört är  en  kvalitativ  studie där 
vi använt  oss av  semistrukturerade intervjuer, då fokus vid kvalitativa  intervjuer  ligger  just 
på ”...  det  som  intervjupersonen upplever  vara  viktigt vid  en  förklaring  och förståelse av 
händelser, mönster och beteenden” (Bryman, 2011, s. 415). 

Vid semistrukturerade intervjuer  utgår  intervjuaren  från  en intervjuguide,  men det 
lämnas utrymme för  respondenter  att  svara fritt och  för intervjupersonen  att  utforma  nya 
frågor  utifrån  de svar  som  kommer  fram  under  intervjun  (Bryman, 2011). Då  vi har  vissa 
teman och  frågeställningar  vi  vill  ha  svar på samtidigt  som  vi  i största  möjliga  mån  vill fånga 
respondenternas tankar  och  upplevelser  utan  att  påverka  dessa  anser vi  att  semi-
strukturerade intervjuer  är  den  mest  lämpade metoden. För  att  få  en  helhetsbild och  en  god 
förståelse har  vi valt  att  intervjua  personer  med olika  ansvarsområden  inom  det  pilotprojekt 
som  rör  introduktion och  användning  av  ett  egenvårdsstöd.  Projektet  presenteras närmare i 
nästa  kapitel. Vi har  även  intervjuat distriktssköterskor  för  att  undersöka  hur  de arbetar  med 
e-hälsotjänsterna  och  hur  tjänsterna  integreras i  det  dagliga  arbetet. För  att  få  insyn i hur  e-
hälsotjänsterna  upplevs ur  ett användarperspektiv  har vi intervjuat  vårdtagare som  blivit 
tillfrågade att använda egenvårdsstödet  som  en  del i  sin  pågående tobaksavvänjning. Då  det 
rör sig  om  respondenter  med olika  perspektiv  har  vi tagit fram  intervjuguider som  är 
anpassade till  de olika  personernas roller. Av  den  anledningen är ingen  intervju  lik den 
andra. Vi har  haft  återkommande teman för  samtliga  intervjuer  men  låtit varje 
intervjusituation avgöra frågornas ordning.  Frågorna  handlade om  respondenternas 
upplevelser  av  e-hälsotjänsten  och  egenvårdsstödet samt  hur  de används. Vidare låg  fokus på 
hur utvecklingsprocessen sett ut för egenvårdsstödet med inriktning på tobaksavvänjning. 

3.2 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2002)  presenterar forskningsetiska  principer  som  fungerar som  riktlinjer 
inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning  för att  skapa en  balans mellan 
forskningens och  individens ställning  i samhället.  Dessa  sammanfattas med fyra  krav 
innehållande regler som syftar till att höja kvaliteten på forskning. 

Det  första  forskningsetiska  kravet  kallas informationskravet vilket  innebär  att 
respondenter  ska  bli informerade om  studiens syfte och  vilken roll  deras medverkan  har  i 
studien. Respondenter  ska  även få veta  att  deras deltagande är  frivilligt  och  att de har  rätt att 
avbryta  sin medverkan  utan att  det  får  negativa  konsekvenser  för  respondenten. En 
rekommendation  är  att låta  respondenten  veta  var  resultatet  av  forskningen  kommer  att 
publiceras. Vi har  inför  intervjuer  med respondenter  tagit kontakt via  mail och  presenterat 
vilka  vi är,  vilken utbildning  vi  läser  och vad vår  studie kommer  att  handla  om. I samband 
med intervjuer har  vi  låtit  våra  respondenter  veta  att  det  är  frivilligt  att delta  och  att de när 
som  helst får  meddela  att  de inte längre vill vara med i studien. Vidare har  vi mer  ingående 

9



förklarat  vårt  syfte med studien, var  den  kommer  att  publiceras och  erbjudit oss att  skicka  en 
kopia av den slutgiltiga rapporten. 

Det  andra  forskningsetiska kravet kallas för  samtyckeskravet. Detta  krav  innebär  att 
personer  som  deltar  i  studien  måste lämna  samtycke till  att  vara  med i studien  och  att  de har 
rätt  att  ställa villkor på  sin  medverkan.  Utöver  detta  finns det  krav  på att  respondenter  ska 
kunna bestämma över sin  medverkan  och  kunna  avbryta  när  de vill,  något  de genom  att  vi 
har  följt  informationskravet  ska ha  blivit  medvetna om.  Det  vi har  gjort  för att  följa 
samtyckeskravet  är  att  vi frågat respondenter  om  de har  velat  medverka i studien  och  via 
mailkontakt fått  deras samtycke till  detta. Ingen  av  respondenterna  har  velat  avbryta sin 
medverkan  i  studien  vilket är  anledningen till att  vi inte behövt  vidta  åtgärder  för  att  lösa  en 
sådan  situation. Om  någon  respondent hade velat  avbryta  hade vi respekterat  dennes beslut 
och raderat redan insamlat material från denna individ. 

För  att  skydda de uppgifter  från  respondenter  som  lämnas i en  studie finns ett  tredje 
forskningsetiskt krav,  konfidentialitetskravet.  Detta  innebär att  respondenter  inte ska gå  att 
identifiera  i studien. I vår  studie har vi anonymiserat  vårt  transkriberingsmaterial  för  att 
individer  inte ska  kunna  identifieras.  Inför varje intervju  vi har  genomfört har  vi  frågat  efter 
samtycke till att  spela  in  intervjuer och  därefter informerat respondenten om  att 
inspelningarna kommer att raderas i samband med publicering av studien. 

Det  fjärde och  sista  forskningsetiska  kravet,  nyttjandekravet, syftar  till att  uppgifter som 
lämnas i  studien  inte ska  användas till annat  än  som  forskningsunderlag. Vi har  informerat 
våra  respondenter  om  att inspelningar  av  intervjuer  inte kommer  att användas till  något 
annat än denna studie och vi har inte heller för avsikt att göra det.

3.3 Urval
Vid urval av  respondenter  har  vi använt oss av  ett  målstyrt  urval.  Det innebär att 
respondenter  väljs utifrån  deras relevans för  de frågeställningar som  ska  besvaras (Bryman, 
2011). Då  Min  hälsoplan inte är  en  etablerad e-hälsotjänst  har  vi haft  ett  begränsat antal 
personer  att  intervjua  och  har  därför  valt ut  personer som  kan  bidra  till  ett  så  brett 
perspektiv  som  möjligt. För  att få  den helhetsbild av  arbetet med införande och  användning 
vi söker  anser  vi det  vara  av  vikt att  intervjua  de personer  som  varit en  del av  processen. 
Genom  en  inledande kontakt  med en  av  respondenterna  fick vi  kontaktuppgifter till 
distriktssköterskor  som  arbetar  med och  är  involverade i införandet  av  egenvårdsstödet Min 
hälsoplan. Distriktssköterskorna  leder  tobaksavvänjningsgrupper  och  gav  oss kontakt-
uppgifter till de personer  i grupperna  som  anmält  sitt  intresse för  att  testa Min hälsoplan. 
Dessa  personer hade på  förhand blivit  tillfrågade och  lämnat  samtycke till att  bli kontaktade 
av  oss för en intervju.  Vi anser  att  vårt urval är  representativt  för  den  grupp människor  som 
på ett eller annat sätt varit involverade i utvecklingsarbetet med Min hälsoplan. 
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Roll Benämning

Projektledare Projektledaren

Webbstrateg Webbstrategen

Utvecklare av Min hälsoplan Utvecklaren

Psykolog (i annat landsting) Psykologen

Tobaksavvänjare Tobaksavvänjare 1, Tobaksavvänjare 2

Distriktssköterska (utan koppling till Min hälsoplan) Distriktssköterskan

Användare Användare 1, Användare 2, Användare 3, 
Användare 4, Användare 5, Användare 6. 
Användare 7

Tabell 1. Respondenters roller och benämningar.

I tabellen  ovan finns en  sammanställning  av  de respondenter  vi har  intervjuat.  De som  är 
direkt involverade i  Min  hälsoplan  med inriktning  mot tobaksavvänjning  är  Projektledaren 
och  Webbstrategen. Utöver  dem  har  vi  intervjuat två  av  de tre  distriktssköterskor som  är 
med i utvecklingsprocessen.  Dessa  sköterskor är utbildade tobaksavvänjare och  därför  har  vi 
i denna studie valt  att kalla dem  för  Tobaksavvänjare.  Detta  är  också  för  att  skilja  dem  från 
ytterligare en  distriktssköterska som  inte har  någon  koppling  till  Min hälsoplan, men som  vi  
valt  att  intervjua  för  att få  en  bättre insikt  i en distriktssköterskas vardag.  Vårdtagarna  i 
pilotprojektet  kallar  vi  för Användare.  Då Min  hälsoplan i grunden  kommer  från  ett  annat 
landsting  har  vi intervjuat en av  dem  som  arbetar  med utvecklingsfrågor  i  det landstinget.  Vi 
kallar  denna  respondent för  Utvecklaren. Psykologen som  benämns ovan  arbetar  i ett  annat 
landsting med en annan typ av egenvårdsstöd som vi fann intressant för vår studie. 

3.4 Bearbetning av datamaterial
Totalt gjordes 14  intervjuer, varav  fem  genomfördes ansikte mot ansikte och  resterande nio 
via  telefon.  Alla  utom  en av  de intervjuer som  genomfördes ansikte mot  ansikte gjordes på 
respondentens arbetsplats.  Samtliga intervjuer  spelades in  med hjälp av  en  mobiltelefon för 
att vi skulle kunna  ge all  vår  uppmärksamhet  till  respondenten  men vi valde att  utöver det 
göra  små  noteringar  om  särskilt viktiga iakttagelser. Vid ett par  tillfällen  fortsatte 
respondenten  ge oss värdefull  information  även  efter  inspelningen  stängts av  vilket  ledde till 
några antecknade tillägg.

Alla  intervjuer  transkriberades löpande för  att vi  inte  skulle glömma  bort  iakttagelser  och 
eventuellt viktiga partier  som  inte fångades på  inspelningen. Detta  är  viktigt för  att  inte bara 
få  med vad respondenterna  säger  utan  även  hur  de säger  det  (Bryman, 2011). En annan 
fördel  med att transkribera löpande är  att  vi  genom  att lyssna på  våra  egna  frågor  till 
respondenterna  kunde förbättra  vår  intervjustil till  nästa  intervju.  Kvale och  Brinkmann 
(2009) menar  att  analysen  av  materialet påbörjas redan vid transkriberingen  vilket  vi tog 
fasta  på.  Då  vi var  ute efter  att  fånga  respondenternas upplevelser  och  uppfattningar  valde vi 
att ta  med allt som  sades under  intervjun.  Transkriberingen  skedde ordagrant  men med 
utelämnande av  vissa  upprepningar  av  ord och  utfyllnadsord. När  två  personer  transkriberar 
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finns det en risk för  att  transkriberingarna skiljer  sig  åt  i utförandet  vilket  vi försökt  undvika 
genom  att  i förväg komma  överens om  riktlinjer för  transkribering, läsa varandras 
transkriberingar  löpande och  vara  konsekventa  i utförandet. En  följd av  den  noggranna 
transkriberingen av  intervjuerna  var  att  datamaterialet  vi  producerade var  94  sidor långt 
vilket krävde en passande metod för analys.

Vi valde att analysera  datamaterialet med hjälp av  en  innehållsanalys där vi  började med 
att sortera  in  transkriberingarna  i kategorier.  Detta påbörjades i slutet av  datainsamlingen  då 
vi endast  hade några  få  intervjuer  kvar.  Denna  analysmetoden valdes för  att få  en  överblick 
över  det stora  datamaterialet och  underlätta  identifiering  av  intressanta  teman  för  vidare 
analys.  Innehållsanalys anses vara en objektiv  analysmetod då  den  är  enkel att  replikera  när 
det  finns en  beskrivning  av  hur  kategoriseringen  är  gjord (Bryman, 2011; Elo & Kyngäs, 
2008). För  att  ytterligare bidra  till objektivitet  har  vi  gått  igenom  materialet var  för  sig  för  att 
sedan  tillsammans sammanställa resultatet. Patton  (1987) menar  att  när  två  personer  gör  en 
innehållsanalys av  samma  material  kan  det ytterligare bidra till  värdefulla  insikter  då datan 
analyseras från  olika  synvinklar. Nedan  finns en  sammanställning  i form  av  en  tabell  som 
representerar  hur  vi valt  att  sortera  datamaterialet  i kategorier och  underkategorier. 
Kategorierna baseras på frågor från intervjuerna.

Kategori Underkategorier

Roll Allmänt, Pilotprojekt, Andras roller

Process Min hälsoplan Allmänt, Bra, Mindre bra

Min hälsoplan Funktionalitet, Uppfattning, Åsikt, 
Möjligheter, Begränsningar, Framtiden

Mina vårdkontakter Funktionalitet, Uppfattning, Åsikt, 
Möjligheter, Begränsningar, Framtiden

Tobaksavvänjning

Utbildning/information Mina vårdkontakter, Min hälsoplan

Attityder Teknik, Övrigt

Reflektioner

Min internetbehandling

Personligt hälsokonto

Tabell 2. Kategorier som använts i studiens innehållsanalys.

Denna  kategorisering  underlättade för  oss att  sedan  ta  ut domän  som  syftar  på  delar  i 
datamaterialet som  behandlar specifika  områden  av  intresse (Graneheim  & Lundman, 
2004). 

Domänen har  därefter  kondenserats för  att  förkorta  citaten  från  transkriberingarna.  Med 
kondensering  menar  Graneheim  och Lundman (2004)  att  citaten  kortas ner  men behåller  sin 
kärna,  inget av  värde ska  gå  förlorat genom  en kondensering. En kondenserad mening  gör 
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det  enklare att  sätta  in  meningen i  ett  tema.  De teman som  kommit fram  genom  denna 
analysmetod har  styrt strukturen  i studien  och  gett  en vägledning  om  var  fokus bör  ligga. I 
nedanstående tabell visas exempel  på hur  en  mening  från transkriberingen blivit inlagd i ett 
tema. De teman  som  nämns nedan  har  både blivit  till  kapitel i denna  uppsats och  även 
splittrats för att läggas in i andra kapitel.

Domän Kondensering Tema

Min hälsoplan är ett... än så länge en 
vision om att kunna skapa en mer 

kontinuerlig vårdprocess. Där man 
virtuellt då har en... stöd och kontakt 

under en period då man inte är liksom 
fysiskt i vården. 

Min hälsoplan en vision om 
kontinuerlig vårdprocess. 

Virtuellt stöd.

Uppfattningar

Dom allra flesta använder det nog som 
att, ja vi har det öppet och skulle det 

komma in ett ärende så svarar vi på det 
men man har liksom, dom flesta har inte 

det [...] liksom integrerat i sina 
processer.

De flesta har inte arbetet med 
Mina vårdkontakter integrerat i  

sina processer.

Verksamhetsutveckling

Det är ju också åtta gruppträffar, det kan 
man inte ersätta med internet eller så, 

då behöver man mänsklig kontakt. Men 
efteråt då tycker jag att det är jättebra 

med bara internet.

Behöver gruppträffar men vill 
använda internet till 

uppföljning.

Gruppstöd

Det är för att vården ska vara mer 
transparent, alltså att man ska kunna ha 

en insyn, och få större förtroende för 
vården genom att man ser, ja men vad 

säger dom om mig egentligen?

Mer insyn i sin egen vård 
skapar större förtroende och 

transparens. 

Personcentrerad vård

Tabell 3. Från domän till teman.

Genom  att  arbeta  på detta sätt  med analysen  anser  vi att  vi fått  en  god kännedom  om 
datamaterialet.  De centrala  teman  vi lyft  fram  ur  datamaterialet  har  präglat de tre kapitel 
med resultat  och  analys som  handlar om  tillgänglig  vård, personcentrerad vård och 
verksamhetsutveckling.

3.5 Kritik av metod
Vid val av  metod föll det sig naturligt  för  oss att  använda  kvalitativa  semistrukturerade 
intervjuer  med tanke på  vad vi ville studera.  För  att  skapa  en  bättre bild över  hur 
vårdpersonalens arbete påverkas av  e-hälsotjänsterna  hade vi kunnat komplettera 
datainsamlingen  med en  observationsstudie.  Med den tid vi  hade till  förfogande ansåg vi 
dock att vi  hade en  större chans att utföra  en  väl utförd intervjustudie än en  väl  utförd 
observationsstudie. 

Intervjuguiderna  som  var  anpassade för  varje respondent  hade många  gemensamma 
nämnare men för  att få ihop datamaterialet ytterligare hade det kunnat  underlätta om 
intervjuguiderna  sett  nästintill likadana  ut. Vi ansåg dock  att  det  inte var  passande då 
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respondenterna  hade olika  roller  och  perspektiv  på  e-hälsotjänsterna.  De flesta  intervjuer 
genomfördes ansikte  mot  ansikte med undantag  från  intervjuer  med användare och 
intervjuer  med respondenter  från  andra  landsting. Dessa  utfördes via  telefon  på  grund av  det 
geografiska  avståndet.  Att  intervjuerna  med användare skedde via  telefon  var  även på grund 
av  vi ansåg att  det ökade chansen  till ett intervjugodkännande. Alla telefonintervjuer  var  5-25 
minuter  långa vilket enligt Bryman  (2011) är  lämpligt för  att en  intervju  via  telefon  ska vara 
effektiv.
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4. E-hälsotjänster i Sverige
År 2006  antogs en nationell  IT-strategi  för  vård och  omsorg  och  Sveriges landsting och 
regioner påbörjade ett gemensamt  arbete med e-hälsa.  Centrala  aspekter i  strategin var  att 
öka  individers möjligheter  till  deltagande i  sin  egen  vård och  att samordna  vårdens IT-stöd i 
en gemensam  arkitektur  (Socialdepartementet,  2006).  2010 publicerades en reviderad 
version  av  strategin där  fokus lagts på  ”införandet,  användningen och  nyttan  av  tekniken 
snarare än den tekniska utvecklingen” (Socialdepartementet, 2010, s. 5). 

Utveckling  och  förvaltning  av  e-hälsotjänster  samordnas av  Center  för  eHälsa  i 
samverkan, CeHis - en organisation bestående av  representanter  från  landsting, regioner  och 
Sveriges Kommuner  och  Landsting, SKL. Arbetet har  tidigare delats in  i perioder  på  tre år, 
där  det  under  varje tidsperiod varit  fokus på  ett antal  olika  mål och  åtgärder.  Nyligen  har  en 
handlingsplan  för åren  2013-2018 presenterats (CeHis,  2012). I planen står bland annat  att 
år  2017  ska  60%  av  Sveriges invånare använda  sjukvårdsrådgivningen  1177  eller  Mina 
vårdkontakter som sin första kontakt med vården. 

4.1 1177 - en gemensam plats för råd om vård
I Sverige finns en  nationell sjukvårdsrådgivningstjänst  dit  invånare  kan  vända  sig  för  att  få 
svar  på  hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor,  bedömning  av  sjukdomstillstånd och 
hänvisning  till  vidare vård.  Sjukvårdsrådgivningen är  ett  samarbete mellan  Sveriges 
landsting  och regioner.  Varje landsting/region  driver sin  egen  rådgivning,  men  teknik, 
beslutsstödssystem  och  arbetsformer  är gemensamma  för  hela  landet.  Tjänsten  kan nås 
dygnet runt  på telefonnumret 1177  eller  via webbplatsen  1177.se.  Tillsammans ska  dessa två 
kontaktpunkter förenkla kontakt och dialog med vården. (1177.se)

Genom  att  samla  kunskap och råd gällande sjukdomar,  besvär, undersökningar  och 
behandlingar  på  en  och  samma  webbplats är  förhoppningen att  göra  det  enklare för 
befolkningen  att hitta  relevant  information  och  vård (1177.se).  Genom  att dessutom  erbjuda 
information  om  förebyggande vård sker  ett  proaktivt hälsofrämjande arbete. Innehållet på 
1177.se består  bland annat  av  faktatexter  skrivna  av  läkare,  sjuksköterskor, tandläkare och 
experter  inom  olika  områden.  Informationen  är  indelad i olika  teman  för  att  underlätta  för 
användaren  att hitta  den  information som  söks. Faktatexterna  kompletteras med 
beskrivande bilder  och  reportage och  filmer  som  lyfter  fram  olika  individers berättelser  och 
upplevelser.  Utöver  information  om  hälsotillstånd finns information  om  hur  vården  i Sverige 
är  organiserad.  Bland annat  beskrivs sjukvårdsrelaterade lagar  och regler och  vilka 
rättigheter en individ har som patient. 

1177.se erbjuder  ett  antal  olika  e-tjänster. Frågetjänsten ”Fråga  1177” ger  användaren 
möjlighet att  ställa  frågor  anonymt.  Frågor  och svar  publiceras tillsammans med 
faktatexterna  under  de olika teman  som  finns.  Med hjälp av  tjänsten  ”Hitta  vård”  kan 
användaren söka  och  hitta  vårdmottagningar,  kontaktuppgifter  och  öppettider.  I tjänsten 
finns också  möjlighet att jämföra olika  vårdmottagningar  utifrån  omdömen  som  andra 
patienter  skrivit. Innehållet  på  1177.se anpassas automatiskt efter var  användaren  bor, vilket 
gör  att nyheter, information  och länkar  som  visas är  aktuella  för  det  landsting eller  den 
region  användaren  tillhör.  Utöver  dessa  tjänster  finns också  en  ingång  till den  administrativa 
e-hälsotjänsten Mina vårdkontakter. 

15



4.2 Mina vårdkontakter
Mina  vårdkontakter  presenteras på 1177.se som  ett  enkelt  sätt  att  nå vården,  dygnet  runt.  De 
vårdmottagningar  som  är  kopplade till Mina  vårdkontakter  erbjuder  ett antal olika  tjänster. 
Det  finns ett basutbud av  tjänster  som  samtliga  vårdmottagningar ska  erbjuda - Beställa  tid, 
Av- eller  omboka  tid,  Förnya  recept  och Kontakta  mig.  Utöver  dessa fyra tjänster  bestämmer 
varje enskild vårdmottagning vilka  ytterligare e-hälsotjänster  som  ska erbjudas. Exempel på 
tjänster  som  kan  läggas till  är  möjlighet  att  läsa  provsvar  och  beställa  hjälpmedel  (1177.se). 
Liksom  sjukvårdsrådgivningen  via  1177  och  1177.se ska  Mina  vårdkontakter  aldrig  användas 
för akuta ärenden.

För  att  få  tillgång  till  Mina vårdkontakter  skapar  användaren  ett personligt  konto som 
kopplas till de vårdmottagningar  individen tillhör. Utöver  att  utnyttja  de tjänster  de egna 
vårdmottagningarna  erbjuder  kan användaren  söka bland andra vårdmottagningar  och  se 
vilka  e-hälsotjänster  de erbjuder.  Det  finns också  möjlighet att  via  Mina  vårdkontakter  byta 
hälsocentral. 

På  vårdmottagningarna  finns ärendemottagare som  tar  emot  alla  de ärenden  och 
meddelanden som  skickas in  och  fördelar  dem  vidare till  ansvarig  vårdpersonal. 
Vårdmottagningarna beslutar  själva  vem  eller  vilka  inom  verksamheten  som  fungerar  som 
ärendemottagare.

Då kontakt  med sjukvården  handlar  om  personlig  och  ibland känslig  information  läggs 
stor vikt vid säkerhet  och  sekretess. För  att garantera säkerhet  sker  inloggning  till  Mina 
vårdkontakter antingen med personnummer, lösenord och  engångskoder  som  skickas till 
användarens telefon  eller  med e-legitimation (1177.se).  Vid varje inloggning kontrolleras 
dessutom  att  användaren  finns med i ett  personuppgiftsregister. När  vårdpersonal loggar  in 
kontrolleras att  de finns med i den  katalog  över vårdmottagningar  och dess personal som 
landstingen  har. (minavardkontakter.se) Information och  uppgifter  som  lämnas via Mina 
vårdkontakter behandlas som  journaluppgifter  och  skyddas enligt  patientdatalagen  och 
sekretesslagen  (minavardkontakter.se).  De ärenden  som  skickas in  kan  bara  läsas av 
avsändaren, ärendemottagaren  och  den  vårdgivare som  ärendet  hänvisas till  (1177.se). 
Därmed kan  vården genom  Mina  vårdkontakter  erbjuda  ett  säkrare alternativ  än 
kommunikation via e-post. 

4.3 Min hälsoplan 
Egenvårdsstödet Min  hälsoplan  bygger  på  att  vårdtagare och  vårdgivare tillsammans lägger 
upp en  plan  med olika  aktiviteter som  ska  stödja  vårdtagaren i till exempel 
livsstilsförändringar,  behandlingar  och/eller  rehabilitering  (lj.se). Det kan  handla om  att 
motionera  ett visst antal minuter  per  dag eller  att själv  mäta  sitt  blodtryck.  Vårdtagaren 
rapporterar  in  genomförda  aktiviteter  och  mätvärden  via  Min  hälsoplan, där  både vårdgivare 
och  vårdtagare kan  följa  vårdtagarens resultat och  utveckling (lj.se). Upplägget  bygger  på 
uppfattningen  att  ökad tillgänglighet  och  kontinuitet  bidrar  till en  framgångsrik  vårdprocess 
(minhalsoplan.se).

Utvecklingen  av  Min  hälsoplan  påbörjades 2011  i ett  av  Sveriges landsting,  där  en  första 
prototyp togs fram  och testades i liten skala. Basen i Min hälsoplan  är digitala  formulär  där 
vårdgivare och  vårdtagare i samråd formulerar  och  lägger  in  aktiviteter  som  ska  genomföras 

16



och  frågor som  ska  besvaras. Beroende på  upplägg skickas formulären ut  med vissa  intervall. 
Vårdtagaren  kan via  Min hälsoplan  se vilka  formulär  som  skickats ut,  rapportera  in  resultat 
och  se tidigare resultat. Tanken är  att  stödet ska  kunna  användas i många  olika  sammanhang 
och  till många  olika  diagnoser. Systemet är  byggt  på ett  sådant sätt  att  vårdmottagningar  kan 
utforma  formulär  för  de typer  av  behandlingar  deras vårdtagare har  behov  av. De mallar för 
en viss typ av  behandling  som  tas fram  kan och ska  sedan anpassas efter  varje enskild individ 
som ska använda egenvårdsstödet.

Sedan starten har ytterligare fyra  landsting  påbörjat  arbete med att  utveckla  sin version  av 
Min hälsoplan.  Ett  av  landstingen använder  Min  hälsoplan  som  ett  verktyg i arbetet  med 
FaR,  fysisk  aktivitet  på  recept, ett annat riktar  sig  till  diabetespatienter  och  patienter  med 
behov  av  dialys. Denna  uppsats studerar  det landsting  som  har valt att  utveckla  Min 
hälsoplan för tobaksavvänjning. 

4.3.1 Tanken bakom Min hälsoplan för tobaksavvänjning
Bakgrunden till beslutet att  utveckla  Min hälsoplan  för  tobaksavvänjning  ligger  till  viss del  i 
det  beslut  som  tagits att  patienter  ska  vara  rökfria  fyra  till åtta  veckor  innan  operation  för  att 
minska  antalet eventuella  komplikationer. I och med att  vården  kräver  att  patienter  ska  vara 
rökfria  sågs ett ansvar  att tillhandahålla  stöd och  hjälp att  nå  dit.  Vidare ses stora  möjligheter 
med vård på  distans då  det  handlar  om  ett län med stora  avstånd och  det  i landstingets policy 
fastställts att tobaksavvänjare ska finnas tillgängliga  oavsett  var  vårdtagaren  bor. Idag 
erbjuds tobaksavvänjningsgrupper  på vissa  hälsocentraler, men  för  en  del  invånare innebär 
det väldigt långa resor.

Den  arbetsgrupp som  arbetat  med projektet  att  utveckla Min hälsoplan består  av  fem 
personer. Projektledare är  landstingets ansvarige för  tobaksförebyggande arbete.  De 
resterande medlemmarna  är  landstingets webbstrateg  som  ansvarar  för  invånartjänster  och 
tre distriktssköterskor  som  samtliga  är  utbildade tobaksavvänjare. Projektledaren  har 
samordnat  tobaksavvänjarna som  tillsammans arbetat  fram  underlag  till  de  formulär  som 
ska  skickas ut till  vårdtagare via Min hälsoplan.  Vid framtagningen  av  formulär har 
tobaksavvänjarna utgått  från  samma koncept som  de fysiska  tobaksavvänjningsträffarna 
baseras på.  Upplägget  är  utformat av  en  legitimerad psykolog,  vars bok  Fimpa dig fri! Bli 
rök- och snusfri på 8 veckor (Holm  Ivarsson,  2011) används som  en resurs under processen. 
Boken behandlar  en  vecka i taget, där  de  fyra  första  veckorna  handlar  om  praktisk  och 
mental förberedelse inför  ett  tobaksstopp och  de fyra  sista veckorna  handlar  om  att hantera 
tiden  efter  tobaksstoppet.  För  varje vecka  finns ett  antal  aktiviteter  att  genomföra.  Första 
veckan ska  till  exempel  ett datum  för  tobaksstopp sättas och  skrivas ner. Aktiviteter  som  att 
skriva  ner  antalet konsumerade cigaretter/snusar, känslan  när  cigaretten/snusen togs och 
om  den  var  nödvändig  kan  ge en ökad medvetenhet om  vad som  framkallar nikotinsug  och 
minska  risken  att röka/snusa  enbart  av  gammal vana.  Genom  att  lyfta  fram  risksituationer, 
ge tips på  strategier  för  att  hantera  nikotinsug  och  uppmuntra patienten  att skriva  ner  egna 
strategier  i små kontrakt  skapas ytterligare medvetenhet  och dessutom  får  patienten  verktyg 
att använda   i dessa situationer.  Att  räkna  ut hur  mycket pengar  som  sparas genom  att  bli 
tobaksfri tjänar  som  en  ytterligare motivationskälla. Utöver  information  om  risksituationer 
och  tips på hur  dessa  kan  hanteras ger  boken Fimpa dig fri! också  information  om  hur tobak 
påverkar  kroppen  och hjärnans belöningssystem, vilka  skador  och sjukdomar  tobak kan 
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orsaka  och  information  om  läkemedel och  abstinens. Listor  på  positiva  följder  av 
tobaksstopp samt  aktiviteter  där  patienten själv  får  skriva  ner  vilka  positiva  effekter han/hon 
har  upplevt  gör  att  känslan  av  att  det faktiskt händer  någonting bra  förstärks.  De fysiska 
gruppträffarna  sker en gång  i veckan  under  sex  till  åtta veckor. Därefter  sker  en  uppföljning 
efter  tre, sex och  tolv  månader. Vidare används gruppen  och  det stöd grupprocesser  ger  som 
en resurs i arbetet. 

4.3.2 Formulär - kärnan i Min hälsoplan för tobaksavvänjning
Till Min hälsoplan för  tobaksavvänjning har  fyra olika  formulärmallar tagits fram. De olika 
formulären  är  tänkta  att  användas vid uppstart av  tobaksavvänjning, en vecka innan planerat 
tobaksstopp, vid veckorapportering under  tobaksavvänjningsprocessen  samt vid uppföljning 
efter  avslutad tobaksavvänjning. Liksom  upplägget  i Fimpa dig fri! (Holm  Ivarsson,  2011) 
ligger  fokus på olika aspekter  i  de olika  formulären. I mallen  för  uppstart  av 
tobaksavvänjning  ställs frågor  om  vårdtagarens upplevda  hälsotillstånd och  kost- och 
motionsvanor.  En  vecka  innan  planerat  tobaksstopp ska  vårdtagaren rapportera  in motiv  för 
att bli tobaksfri,  planerat  datum  för  tobaksstopp, om  han/hon  använder  läkemedel samt 
uppfattning  om  risksituationer  och  strategier  för  att  hantera  dem. Under  tobaksavvänjnings-
processen  rapporterar  vårdtagaren hur  mycket han/hon röker eller  snusar,  nuvarande vikt 
och  motionsvanor  samt värderar  hur stark  abstinens och  på  vilket sätt eventuell abstinens 
upplevs.  Formuläret  för uppföljning  efter  avslutad tobaksavvänjningsprocess innehåller 
frågor  som  rör  tobaksanvändning, upplevda  hälsovinster och  kost- och  motionsvanor. Vidare 
ställs frågan  om  vårdtagaren har  ett  behov  av  att  komma  i kontakt med sin tobaksavvänjare. 
Tanken  är  att  vårdtagare och  vårdgivare tillsammans ska  gå  igenom  formulärmallarna och 
anpassa dem  efter  den  unika  individen  och  dennes behov. Frågor  som  inte anses relevanta 
kan tas bort och  andra  frågor  kan  läggas till.  Vårdtagaren kan sedan  följa  sin  process via  Min 
hälsoplan, där  bland annat  utveckling  när  det  gäller  tobaksanvändning  och  abstinensbesvär 
visas i grafer. Vårdgivaren har möjlighet att ge varje vårdtagare personlig feedback. 

4.3.3 Utvecklingsarbetet i nuläget
Vid tidpunkten när  de fyra  formulären tagits fram  hade samtliga  tobaksavvänjare redan 
påbörjade grupper  som  valdes som  testgrupper.  I och  med att samtliga  grupper  var i 
slutskedet  av  tobaksavvänjningsprocessen togs ett  beslut  att  testa  uppföljning  via Min 
hälsoplan. Min  hälsoplan  presenterades och  demonstrerades för  respektive grupps 
vårdtagare av  Webbstrategen  under  en  av  de sista  fysiska träffarna. De som  var  intresserade 
fick  sedan  anmäla  sitt  intresse att prova den  nya  tjänsten.  På  grund av  tekniska  problem  fick 
vårdtagarna dock inte tillgång till  Min hälsoplan som  planerat. Av  olika  anledningar 
upptäckes inte detta  till  en  början, vilket har lett  till  att  testningen vid tidpunkten  för  denna 
studie inte hade kommit  så  långt  som  planerat.  När  datainsamlingen  för den  här  studien 
avslutades hade teknikproblemen nyligen  lösts och  vårdtagare fått tillgång  till  Min hälsoplan 
via  det  personliga  kontot  på  Mina vårdkontakter.  Ett  fåtal  vårdtagare hade vid det  tillfället 
även rapporterat in svar  på  formuläret.  Utvärdering av  projektet  är  planerat  att  ske innan 
sommaren,  då projektgruppen  ska diskutera  frågor  som  rör  tjänsten  och  dess upplägg och  
hur  de framtida  planerna  för  projektet  ser  ut. Projektet  har  ingen  fastställd deadline utan 
styrs av  tobaksavvänjningsgruppernas påbörjande och avslutande. Så  länge patienter  är 
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inblandade vill  projektgruppen  inte lägga  ned projektet.  Än så  länge ligger  drift  av  Min 
hälsoplan  hos det  landsting  som  började utvecklingen 2011.  Förhoppningen  är  dock att  Min 
hälsoplan ska bli en nationell tjänst och erbjudas till samtliga landsting.

I följande tre kapitel  kommer  resultat  och  analys av  intervjuer  presenteras. Dessa  kapitel 
behandlar  de upplevelser  respondenterna uttryckt  gällande de e-hälsotjänster  som 
introducerats ovan. 
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5. E-hälsotjänster - för en ökad tillgänglighet
IT används ofta  med syfte att  öka  vårdens tillgänglighet. Socialdepartementet  (2006) har 
identifierat  ett  antal krav  som  ska  tillgodoses med hjälp  av  e-hälsotjänster.  Ett  av  dessa  krav 
är att erbjuda enkla sätt att hitta och ta kontakt med vården. 

5.1 Underlättad kontakt
Mina  vårdkontakter är  den  e-hälsotjänst  som  idag  används för  att  kontakta  vården.  En  stor 
del  av  respondenterna  uppfattar  Mina vårdkontakter  som  en portal  till  olika 
kommunikationstjänster  mot  vården  och  ett  alternativt sätt att  kontakta  vården.  Samtidigt 
anser  Utvecklaren  att e-hälsotjänsten inte utnyttjas till  fullo och  att det  finns möjligheter  att 
addera  smarta  tjänster  i  framtiden.  Idag  handlar  det  främst  om  att  skapa  en  säker 
mailkommunikation  med vården. Uppfattningar om  i  vilken utsträckning  Mina 
vårdkontakter  förenklar  och  underlättar kontakt  med vården  skiljer  sig  åt  bland 
respondenterna. Användare som  menar  att  Mina  vårdkontakter  förenklar  kontakten  lyfter 
fram  fördelar  som  att ingen  hänsyn behöver  tas till  telefontider  och  att  telefonköer  kan 
undvikas.  Användare 5  hävdar  att  det  till och  med fungerar  bättre än  telefon. 
Distriktssköterskan  menar  att  Mina  vårdkontakter  medför  en  smidigare patientkontakt  i  och 
med att  det  går  att svara  på  ärenden  när  det passar  och  säger att  den typen  av  kontakt 
troligtvis kommer  att  användas mer  och  mer.  De flesta  användare som  intervjuats nämner 
receptförnyelse som  något  de brukar  använda  Mina vårdkontakter  till och  säger  att  det är 
den  aktivitet som  fungerar  bäst  att  genomföra utan  personlig  kontakt,  det  vill  säga  utan 
kontakt via telefon eller ansikte mot ansikte. 

Dessa  upplevelser  visar  på  att  en  e-hälsotjänst som  Mina vårdkontakter kan erbjuda  ett 
enkelt  sätt  att ta  kontakt med vården. En  intressant iakttagelse är  att  receptförnyelse lyfts 
fram  som  det som  fungerar  speciellt  bra, då det  är  en  åtgärd där  personlig  kontakt inte är  av 
central  betydelse. När  det  gäller  andra  ärenden  har  respondenter  reflekterat över  huruvida 
enbart  skriftlig  kommunikation  är  tillräckligt.  En del användare menar  att Mina 
vårdkontakter fungerar  väldigt  bra för  kommunikation medan  andra  upplever att  de hellre 
pratar  direkt med en  sköterska  när de vill  fråga  om  någonting.  Även  bland vårdpersonal 
finns olika  uppfattningar.  Distriktssköterskan  upplever  inga problem  med att förmedla  sina 
svar  och  bedömningar  på ärenden  som  skickas in,  men  säger  att det alltid är ett antal 
ärenden som  kräver  ytterligare kontakt med vårdtagaren  för  att få  information  som  saknas 
för  att  kunna  hantera  ärendet. Det handlar  om  uppskattningsvis en tredjedel  av  samtliga 
ärenden och  vid sådana  fall ringer  Distriktssköterskan  upp vårdtagaren.  Distriktssköterskan 
är dock osäker på om det kan kallas en begränsning.

Om man behöver ringa  upp någon så  är  inte det, det är  inte hela världen men  helst vill  man ju 
inte det för syftet med det är ju att man ska kunna lösa det via  [Mina vårdkontakter]... 
(Distriktssköterskan)

     
Tobaksavvänjare 2  upplever  att  det  är  många av  de ärenden som  kommer in  som  måste 
kompletteras och  menar  att  det  är  svårt  att  föra  en bra  dialog  via  Mina vårdkontakter, 
telefonkontakt är  bättre då  det  ger möjlighet att ställa  följdfrågor  och  höra tonlägen  och 
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annat som  kan ge kompletterande information. Otillräcklig  information  i  inskickade ärenden 
blir  enligt  Tobaksavvänjare 2  ett  problem  när  det gäller  tidsbokning.  På grund av  brist på 
tider  måste vårdpersonal prioritera  ärenden  vilket  Tobaksavvänjare 2  upplever  vara  svårt 
med de uppgifter  som  kommer  in  via Mina  vårdkontakter  då  de ofta  är  för  knapphändiga. 
Det  finns olika  uppfattningar  om  hur skriftlig  kommunikation  påverkar  hur  vårdtagare 
formulerar  sig.        
  

Vissa är ju  sådär  att dom vill, dom skriver lite extra, dom har som  en möjlighet att göra det 
antar jag. (Distriktssköterskan)
      
För vi  ser  ju  att ärenden som  skickas in  via  Mina  vårdkontakter  är  liksom  lite kortare, lite mer 
koncisa, jag vill  ha  tid, jag  har  ont här, men om man ringer på telefon  då kan  det ju  lätt så  här 
broderas ut och så där. (Webbstrategen)

I och  med att  Mina  vårdkontakter  erbjuder ytterligare en  kommunikationskanal  till  vården 
bidrar  e-hälsotjänsten  till  en  ökad tillgänglighet.  Men det är viktigt  att  komma  ihåg att  det 
också  innebär  en  annan typ av  kommunikation  än via  telefon.  För  en  del  individer  passar det 
bättre att  skriva,  för  andra  passar  det bättre att  ringa. Invånare kan själva  välja  på  vilket sätt 
de ska  kontakta  vården,  medan vårdpersonal måste vara beredd att  ta  emot både 
telefonsamtal och  ärenden  vid Mina  vårdkontakter.  Som  Distriktssköterskan  påtalar  undviks 
gärna  telefonsamtal efter  en  kontakt  via  Mina vårdkontakter  då  tanken  är  att ärendet  ska 
skötas digitalt.  Erbjuds en  helt digital tjänst  bör  den  också fungera  helt  digitalt.  Om  en stor 
andel  användare, både invånare och  vårdpersonal, upplever  att  tjänsten  inte fungerar  bör 
frågan  ställas om  Mina  vårdkontakter är  utformat  på  rätt  sätt  för  att stödja den  typ av 
kommunikation verktyget avser att stödja. 

När  det  gäller  egenvårdsstödet  Min hälsoplan är  det  enligt  Projektledaren  i dagsläget  ett 
komplement  till  fysiska  tobaksavvänjningsträffar. Ordet  komplement återkommer  i många 
intervjuer  och  Min  hälsoplan  beskrivs som  just  ett  sätt  att  underlätta  kontakt med sin 
tobaksavvänjare under  tobaksavvänjningsperioden. Utvecklaren  lyfter  fram  fördelar  med att 
erbjuda  digitalt stöd och  menar  att Min  hälsoplan  är  en  vision  om  att  skapa  en  mer 
kontinuerlig vårdprocess där  användaren  får virtuellt  stöd och kontakt när  denne inte är 
fysiskt  i  vården.  Projektledaren  ser  stora  fördelar  med att  kunna erbjuda  stöd digitalt  då  det 
handlar om  ett  län  med stora  avstånd och  att det i  länets policy  är fastställt  att 
tobaksavvänjare ska  finnas tillgängliga  för  alla  invånare oavsett  var  de bor. Genom  ett 
digitalt  stöd kan  även  de som  inte kan  eller  vill  resa långt  för  att  ta  sig  till en  vårdmottagning 
få  tillgång  till en tobaksavvänjare.  I dagsläget testas Min  hälsoplan  endast för  uppföljning när 
vårdtagaren  avslutat  en  period av  fysiska  gruppträffar. I intervjuer  framgår  att  det  finns ett 
intresse för  att  på sikt  kunna erbjuda  tobaksavvänjning  enbart  på  digital väg  och  därmed nå 
ut till en större målgrupp.

Plus att det passar  ju inte alla kanske att gå till  en  fysisk person utan man  kanske på  sikt tänker 
jag att det skulle kunna kanske bli  ett eget levande stöd, tobaksavvänjningsstöd i  länet där man 
kan ha dialog  med en  tobaksavvänjare bara  genom... ja, webben  eller Min  Hälsoplan då. 
(Projektledaren)    
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Webbstrategen  menar  att  det  finns planer  på att  hitta  vårdtagare som  vill  testa enbart  Min 
hälsoplan  under  en  tobaksavvänjning  och  därmed få  stöd från tobaksavvänjaren  digitalt  och 
inte  närvara  på  några fysiska träffar.  Möjligheten att  nå  ut till potentiella  användare kan  dock 
begränsas av  att varje enskild hälsocentral endast får  erbjuda  tobaksavvänjning till  invånare i 
sitt  eget  upptagningsområde och  inte i hela  länet.  En  fråga  som  bör  ställas är  varför  inte fler 
tobaksavvänjare med stora upptagningsområden  medverkar  i projektet.  Detta kan  öka 
chansen  till att hitta  testpersoner  som  vill testa  Min hälsoplan enbart  digitalt.  Webbstrategen 
lyfter  fram  en  idé om  att  ha  en  central funktion  i  landstinget  som  jobbar  med just digital 
kommunikation. Genom  en sådan funktion skulle annonsering för  Min  hälsoplan kunna ske 
och intresserade skulle kunna anmäla intresse oavsett var i länet de bor. 

Enligt  Fogg  (2009) styrs beteenden  av  tre element - motivation, förmåga  och  triggers. 
Samspelet mellan  dessa tre aspekter influerar  och påverkar  hur  människor  agerar. Ett 
beteende eller  en  handling  som  är  lätt att utföra kräver  inte  så  hög motivation  hos en individ 
för  att  denne ska  utföra aktiviteten. En  handling som  däremot  är  svår  att göra  kräver högre 
motivation. När  det  handlar  om  tobaksavvänjning  kan  ett  stöd därmed antingen fungera 
genom  att  öka  vårdtagarens motivation  att  sluta  eller  genom  att öka  dennes förmåga att  sluta 
genom  att  göra  processen  lättare.  Att erbjuda tobaksavvänjning digitalt  gör  det  lättare för 
individer  som  har  långt  till en  hälsocentral  att  ta  del  av  stödet. Det krävs väldigt  mycket 
motivation  för  att resa  ett  flertal mil  en  gång i veckan,  men  mest  troligt  inte lika  mycket  för 
att logga in  på  Min hälsoplan  en gång i  veckan.  Just på  grund av  de stora  avstånden  fyller 
Min hälsoplan  därför  en  väldigt viktigt  funktion då  den kan  bidra  till  att  fler  individer 
faktiskt anmäler sig till en tobaksavvänjningsgrupp. 

Ett  av  de andra  landstingen  som  använder Min  Hälsoplan  fokuserar  på dialyspatienter, en 
typ av  vårdtagare som  kräver  en  kontinuerlig  kontakt  med vården  och regelbundna  besök. 
Webbstrategen  berättar  om  en  av  dessa vårdtagare som  tack vare Min  hälsoplan  fått 
möjlighet  att  boka  en  dialysapparat i en  annan ort och  därmed kunde åka på  semester. 
Exemplet visar  på  att ökad tillgänglighet  till  vården  inte  bara  leder  till  att  individer  slipper 
telefonköer, utan  att  det  faktiskt  kan leda  till  en  ökad frihet  i  ett  större sammanhang.  Det 
visar också på vilka möjligheter ett väl utformat egenvårdsstöd kan ge.

5.2 Enkel kontakt
För  att öka  vårdens tillgänglighet bör  de e-hälsotjänster  som  erbjuds vara  enkla  att  använda. 
Här  skiljer  sig uppfattningarna  åt. Distriktssköterskan upplever  att Mina  vårdkontakter  är  ett 
smidigt  sätt  att  kunna  hjälpa  vårdtagare att  boka  en tid eller  att  förnya  ett recept. Användare 
7 uttrycker sin upplevelse på följande sätt:

Nämen jag tycker  det är ganska enkelt för  jag  är ju inget datasnille höll  jag på  att  säga  och  jag 
tycker det var enkelt. (Användare 7)

Samtidigt  upplever  en del respondenter  att  Mina  vårdkontakter är  svårt att  ta  sig  in  i  på 
grund av  de säkerhetsåtgärder  som  vidtagits för  att ingen utomstående ska  kunna  ta  del av 
andra  användares personliga  information.  Den inloggning  som  sker  med hjälp av 
personnummer, lösenord och  engångskoder  upplevs som  krånglig av  både användare och 
vårdpersonal. 
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Det var  väldigt omständigt att komma  in  på den  där, det är  hemliga nummer både kors och 
tvärs  och  så  siffror  på en mobiltelefon, det var ju  världens värsta banksekretess. Verkar  vara 
överkurs. (Användare 6)

Det är inte enkelt! De här koderna och allt det här... (Tobaksavvänjare 1)

Vårdpersonal  skiljer  sig  också  åt  när  det  gäller  hur de uppfattar  att vårdtagare upplever  e-
hälsotjänsterna. Distriktssköterskan  menar  att  Mina  vårdkontakter  är  smidigt  inte bara  i 
rollen  som  sköterska utan  att  det  blir  lätt även  för  vårdtagare att  skicka in ärenden. 
Tobaksavvänjare 1  å andra  sidan  uttrycker  en  förståelse för  att  en  del vårdtagare tycker  att 
det är jobbigt att ta sig in i Mina vårdkontakter. 

Enligt  Fogg (2003)  har  teknik  som  är  lätt  att  använda större möjlighet  att  påverka 
användare än teknik som  är  svåranvänd. Detta  gäller  även  teknik  som  är  lätt  att  få  åtkomst 
till: ”Interactive experiences that  are easy  to access (ideally, just  a  click away  on  a  mobile 
device)  have greater  opportunity  to persuade”  (s. 189). Här  finns mycket  att utveckla i Mina 
vårdkontakter och  Min  hälsoplan  då  så  pass många  upplever  att  det  är  krångligt  att  ta  sig  in. 
När  det  gäller  inloggning  finns dock  möjlighet  att motivera  en  mer  komplex inloggnings-
process med att det  beror  på  säkerhetsåtgärder  som  ska  skydda personlig  information.  Detta 
innebär  dock inte att det  går  att  ignorera  det faktum  att  det  finns ett  behov  av  en enklare 
inloggningsprocess.  Då just  säkerhetsaspekten ställer  vissa  krav  på  vilka typer av 
inloggningsmetoder  som  är  möjliga blir  det aktuellt  att  istället  se över  instruktioner  och  hur 
tydliga dessa är.

När  det gäller  egenvårdsstödet Min  hälsoplan upplevdes det  av  de användare som  hunnit 
testa  som  enkelt  att  använda men  svårt  att  hitta. Då det  inte var  så många respondenter  som 
börjat använda  Min hälsoplan  vid tidpunkten  för  denna studie  krävs vidare datainsamling 
för  att  skapa en  bredare förståelse för  hur  egenvårdsstödet  upplevs,  men  i likhet med 
inloggningen  till Mina  vårdkontakter  finns risken att  användare faller  bort i  ett  tidigt skede 
då egenvårdsstödet  inte är  nog enkelt  att  nå.  Att se över  denna aspekt  kan  vara avgörande för 
att behålla och få fler användare.

5.3 Att hantera teknik
Tekniska problem  gjorde att  de vårdtagare som  skulle testa  Min  hälsoplan  inte fick tillgång 
till sina  hälsoplaner  när  de skulle.  Detta upptäcktes inte till en  början,  med följden  att 
tobaksavvänjarna bara såg  att  användarna inte använde egenvårdsstödet  men  inte varför  de 
inte  gjorde det. Tobaksavvänjare 1  beskriver  åtgärder  för  att  uppmuntra vårdtagarna att 
använda Min hälsoplan och att göra nya försök när de sagt att de inte hittat tjänsten.

Jag ringde upp patienter och så  hade jag ju en då som hade varit inne på Mina  vårdkontakter 
sen det startade som kunde det här verkligen. Hon  sa att det finns inte med. Och jag menar, 
då kände jag att nu är det nånting som inte stämmer. (Tobaksavvänjare 1)

Det  finns olika  uppfattningar  om  varför  det tog  tid innan  de tekniska  problemen  upptäcktes. 
Att  reflektera  över  orsaker  är  viktigt  för  att  undvika  att  något  liknande händer  igen,  eller  som 
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Boud,  Cressey  och  Docherty  (2006)  formulerar det: ”Reflection  is seen  as an  integral 
component of work,  a  necessary  element in  evaluation, sense-making, learning  and decision-
making  processes in  the workplace”  (s.  6). Kunde fler  avstämningspunkter  mellan 
inblandade i projektet  ha  bidragit  till  att  insikter  om  de tekniska  problemen  uppkommit 
tidigare?  Är  det  brister  i kommunikation  som  ligger  bakom  att problemen inte upptäcktes? 
Krävs det fler kvalitetskontroller för att se till att de tekniska bitarna fungerar som de ska?

Både Tobaksavvänjare 1  och  Webbstrategen  har  uttryckt en oro att de tekniska  problemen 
ska  ha  påverkat användares inställning  till  Min  hälsoplan.  Webbstrategen  menar att  det kan 
leda  till ett  motstånd mot fortsatt  användning  om  en  användares första  intryck  av  ett verktyg 
är  att  det  inte fungerar.  Av  de användare som  fått en  fråga  om  detta  har  dock  ingen  upplevt 
en ändrad inställning till Min hälsoplan.  Användare 3  menar att  det alltid är  så med något 
nytt,  att  det  brukar  strula.  Det visar  på  att  det  finns en viss tolerans hos en  del användare för 
störningar i inledningsfasen av  projektet.  Likväl som  tekniska  problem  kan  påverka 
användares inställning kan det sätt på vilket  problemet  hanteras påverka.  Gaines-Ross 
beskriver  i boken  Corporate  Reputation: 12 steps  to  safeguarding and recovering 
reputation (2008) vikten  av  att  kommunicera  ofta  och  effektivt  under  kriser.  Även  om 
teknikproblemen  som  förekommit i projektet med Min  hälsoplan  knappast  kan  kallas en kris 
är  det  av  vikt att  tala  om  för  användarna  vad som  hänt,  vad problemen berott  på  och vad 
nästa steg för användarna blir. 

5.4 Att skapa en kontinuerlig användning
Vid datainsamlingstillfället  hade fem  av  sju  användare som  intervjuades varit  inne på  Min 
hälsoplan. Tre hade skickat in  formulär  men  ingen av  dessa  hade hunnit få  svar  från  sin 
tobaksavvänjare. Många respondenter  nämner  det tekniska  strulet  som  en  anledning till att 
användningen  inte kommit  igång  i någon  stor  utsträckning. En annan  anledning som  lyfts 
fram  är  att användargränssnittet upplevs vara  krångligt. Utöver  dessa två  anledningar  har  en 
del  av  respondenterna  reflekterat över  att intresset för  Min  hälsoplan  inte varit  lika  högt som 
väntat.  Tobaksavvänjare 2  menar  att det  kan ha  att göra  med att användningen  av  Mina 
vårdkontakter inte är  så utbredd och att  det  finns ett  motstånd mot att  använda  sig  av  denna 
administrativa  e-hälsotjänst som  kan  bero på  den  tid och  egenansvar  som  krävs av 
vårdtagaren för att skaffa e-legitimation eller andra inloggningsuppgifter.

Nu  har man  ju  haft en drive bland befolkningen  men det är ett ganska stort motstånd tycker jag 
ändå, att  använda Mina vårdkontakter bland befolkningen  och det vet jag inte riktigt vad det 
består i. Förenkla  eller  att man presenterar  det på  ett annorlunda  sätt för  att få folk  att använda 
det här. (Tobaksavvänjare 2)

Tobaksavvänjare 2  menar  att det inte går  att  göra  så  mycket  om  personer inte vill använda 
Mina  vårdkontakter.  Det  enda  som  går att  göra  är  att  presentera att  e-hälsotjänsten  finns 
men  sedan  är  det  upp till individen  att  faktiskt  använda  tjänsten. När Webbstrategen pratar 
om  strategier  för  att öka  användningen  av  Mina  vårdkontakter  nämns just  kommunikationen 
i mötet mellan  vårdgivare och  vårdtagare. Webbstrategen  menar  att  det är  viktigt  att 
vårdpersonal   presenterar  och  beskriver  e-hälsotjänsterna  för  de vårdtagare de möter  och  att 
information  på så  sätt  sprids ut  till befolkningen.  Tobaksavvänjare 2  reflekterar  över 
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huruvida  Mina  vårdkontakter  bör  presenteras på  ett  annorlunda  sätt eller  om  det  bör 
förenklas. Det  väcker frågor om  huruvida  det finns någon  strategi för  hur  vårdpersonal 
presenterar  Mina  vårdkontakter. Räcker  det  med att  enbart  presentera  att e-hälsotjänsten 
finns eller krävs det mer information om hur den används? 

Projektledaren  funderar  på  om  den  låga  användningen  av  Min  hälsoplan  kan  bero på  att 
egenvårdsstödet presenterades för  vårdtagarna  vid fel  tillfälle.  Information  om  Min 
hälsoplan  och  även  Mina  vårdkontakter  gick ut  till  tobaksavvänjningsgrupperna  under  en  av 
de sista  gruppträffarna.  Tobaksavvänjare 1  upplevde att  vårdtagarna blev  motiverade av 
informationen, medan  gruppen  hos Tobaksavvänjare 2  upplevdes som  tveksam  till  Min 
hälsoplan. Användarna  har  olika  uppfattningar om  informationstillfället  och  dess innehåll. 
Användare 5  menar  att  informationen var  bra,  men  att  de som  inte är  så datavana  kan 
behöva mer  handledning  och hjälp. Användare 6  var  positiv  till  informationen,  men 
upplevde att genomgången gick för  snabbt.  Användare 4  påstår att  denne inte fått  någon 
information om Min hälsoplan.

Jag måste ha  blundat med mina  öron för jag  känner inte till  nåt om  Min hälsoplan  riktigt. Så att 
det  säger  inte mig så mycket, jag vet  inte vad tanken är med en  hälsoplan, vad jag  ska  skriva  i 
den  och hur jag ska  nyttja det. Det har jag aldrig  fått nån information om. [...] jag kommer mer 
ihåg  det här med Mina vårdkontakter och att man kunde vända  sig dit och  ställa frågor och  få 
svar och förnya recept och den här biten. (Användare 4)

Att både Projektledaren  och en del användare reflekterat  över  den  presentation och 
information som givits visar att dessa aspekter är viktiga delar i en införandeprocess.

Ytterligare en  anledning  till  den  låga  användningen  kan  vara  att  användaren aktivt  måste 
gå in och kontrollera om något formulär skickats. 

Nu  var det väl  ett  tag sen  jag loggade in på Mina vårdkontakter men när  jag kollade sist hade jag 
då  inget  meddelande där heller. Jag kan  ju  ha fått i  och för sig, jag  har inte varit  in  där  så ofta, 
jag kan väl ha fått nåt på sistone utan att jag har sett det. (Användare 7)

Användare 3  upplever att det  är  konstigt  det inte kommer  någon  påminnelse när  det  är  dags 
att fylla  i formulär  och  att det är  något  som  borde finnas. Denna  typ av  notifikation  saknas 
även av  vårdpersonalen. Normalt  får  vårdpersonal en  avisering  till sin  e-post när ett ärende 
kommit in  via  Mina  vårdkontakter  men just  när  det gäller  de aktiviteter  som  går  under Min 
hälsoplan  saknas aviseringen. Tobaksavvänjare 1  menar att  det  från  början  var  sagt  att 
sköterskorna  skulle få  en  notifikation  även vid aktivitet hos användarna  som  använder  Min 
hälsoplan  men  att  de under projektets gång fått  veta  att  detta inte skulle ske.  Utan  en 
notifikation kommer projektet aldrig att fungera menar Tobaksavvänjare 1. 

När  du  får ett mail  så  får du  på  din  egen  mail  att nu  är  det nånting på Mina  vårdkontakter, så att 
gå in  och  kolla. Men det gör  det inte med det här, du  får  inget pling. [...] Och  då när du  inte får 
nån på, just när det gäller tobaken här, jag menar då  är det jättesvårt. [...] En  sjuksköterska  som 
jobbar  på hälsocentralen, dom  är inte inne och  kollar  om  det är  nån  som  har varit och  kollat  om 
inte, om du inte får nåt. Dom är så van vid att dom får ett pling. (Tobaksavvänjare 1)
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Citaten  från både Användare 7  och Tobaksavvänjare 1  belyser  en situation  där  en  teknisk 
detalj kan leda  till stora  konsekvenser,  i det  här  fallet  att både vårdtagare och  vårdgivare 
missar  att  de fått  ärenden via Min hälsoplan. Enligt  Consolvo, McDonald och  Landay  (2009) 
är  en  viktig  aspekt  vid utformning  av  IT-baserade stöd för  beteendeförändring att  de passar 
in  i användarens vardag.  Att  få  användare att regelbundet logga  in  på Min  hälsoplan  för  att 
kontrollera  om  några ärenden  kommit  in är  en  svår  utmaning. Skickas istället  ett 
meddelande till  användaren  via  e-post eller  SMS när  ett  ärende kommit  in  utnyttjas teknik 
som  i  många fall redan  är  integrerad i användarens vardag.  En  påminnelse förenklar 
processen  för  både vårdgivare och  vårdtagare,  vilket ökar  chansen  att de använder  tjänsten. 
Kontinuerlig  avstämning  och  utvärdering  är  väsentligt  för  att  viktiga  detaljer  som  denna ska 
upptäckas. Min  hälsoplan har  inte testats lika  mycket  som  deltagarna  i projektgruppen  hade 
hoppats på. Projektledaren  säger  att projektet  har begränsats av  tidsbrist  men att  det  nu 
behöver utvärderas.

Vi  har sagt lite grann att vi har  gjort det här, vi  har inte hunnit testa det  så mycket som  vi skulle 
ha önskat men vi måste ju jobba vidare då också med implementeringen... (Projektledaren)

Att gå  vidare  med bredare implementering  utan tillräcklig  testning och  utvärdering  kan  leda 
till att  viktiga  aspekter som  ovan nämnda  notifikation  förbises.  Att  implementera  ett verktyg 
som  inte fungerar  fullt  ut kan leda till  mer  skada  än nytta.  En  medvetenhet om  detta finns 
hos Webbstrategen  som  menar  att  pilotprojektet  inte bör  implementeras förrän det är 
tillräckligt bra och  håller  hög  kvalitet.  Nästa  steg är  istället att utvärdera  och  avgöra  om 
projektet är  redo för  ett  uppstyrt  införande eller  om  det  ska  testas mer. Det finns en  poäng 
med att  lägga mer  tid på  utvärdering  och  kvalitetssäkring  istället för  att satsa  på  en  snabb 
spridning och  riskera  att  få  negativ  respons.  Trots detta  står  det i strategin  för nationell  e-
hälsa  (Socialdepartementet,  2010) att  ”den fulla  potentialen  med sammanhållna  e-
hälsotjänster  uppnås först när graden  av  implementering och  användning  är  hög, vilket 
understryker  vikten av  att  snabbare än  idag  föra  de nationella  projekten till breddinförda 
förvaltningsobjekt”  (s. 22). En sådan  formulering  påverkar  de utvecklingsprojekt som 
genomförs.  Det  bör  därför  även  finnas en strategi för  att hitta  en  balans mellan  tid för 
utveckling och tid för implementering. 
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6. Personen i centrum
Personcentrerad vård handlar  om  att  se en  människa  och inte bara  en  sjukdom.  Det handlar 
om  att  utforma den vård som  bäst  lämpar  sig för  varje unik  individ.  Detta  gäller  också  vid 
utformning av e-hälsotjänster. 

Fler  och  fler  använder  idag internet  som  en källa  för  hälsorelaterad information  vilket 
medför  en  ökad risk  för  att  felaktig  information sprids.  1177.se kan  motverka  detta  genom  att 
tjänsten  erbjuder faktatexter  skrivna av  kunnig  vårdpersonal inom  olika hälsoområden. 
Genom  att  informera  och  erbjuda  rådgivning  om  hälso- och  sjukvård ska  tjänsten ge 
möjlighet  för  individen  att  öka  sin  kunskap om  den  egna  hälsan.  Tanken  är  att  en  mer 
jämställd relation  mellan  individen  och  vårdpersonalen  därmed ska åstadkommas 
(Socialdepartementet,  2o1o). Atienza,  Hesse och  Gustafsson (2010) menar  dock att  det 
fortfarande finns ett  behov  av  kontakt  med vårdpersonal för  att  tolka  hälsorelaterad 
information från internet. 

Öppenhetsfilosofin  på  det  sociala  nätverket  PatientsLikeMe (2013)  kan  relateras till  den 
transparens som  skapas inom  vårdsammanhang  när  relationen  blir  mer  jämställd och 
individen  innehar  större kunskap om  sitt  hälsotillstånd.  Studier  har  visat att  när  invånare 
involveras och  engageras i  sin  hälsa leder  det  till en  friskare befolkning  vilket resulterar  i   ett 
minskat  vårdbehov  och minskade vårdkostnader  (Kreps & Neuhauser,  2010; Lustria  et  al., 
2009).  Om  e-hälsotjänsterna  1177.se,  Mina  vårdkontakter  och  Min  hälsoplan  nyttjas på rätt 
sätt  av  användare, vårdpersonal och utvecklare kan  detta  därför  leda  till  en  mer  hälsosam 
befolkning där  Mina  vårdkontakter  underlättar  för  invånaren  att upprätthålla  en  kontakt 
med vården och Min hälsoplan fungerar som ett extra stöd för specifika patientgrupper. 

6.1 Ett verktyg för alla?
Enligt  Socialdepartementet (2010)  förutsätter  ökad tillgänglighet  till vården ”...  en  enkel  och 
målgruppsanpassad tillgång  till användarvänlig  information”  (s.  15) och  att  ”alla  invånare 
ska  kunna  använda säkra  personliga  e-tjänster  för  åtkomst till information  om  egna  vård- 
och  omsorgsinsatser”  (s.  15). Det  handlar  därmed om  att  utveckla  tjänster  som  är  anpassade 
till en målgrupp som består av alla invånare. 

Bland de användare som  intervjuats finns både de som  ser  e-hälsotjänster  som  en  resurs 
och  de som  inte ser  ett  behov  av  dem.  Användare 6  säger  sig  inte förstå meningen  med e-
hälsotjänster  och finner  inte att  det är  värt allt  besvär. Denna  person  har  använt  Mina 
vårdkontakter för  receptförnyelser  men  menar  att  annan kontakt med fördel  kan  tas per 
person. En  annan användare menar  att  det skulle  vara  svårt  att  ha någon  kontakt  med 
vården  via  internet  då  denne inte  använder datorn  så  ofta. Psykologen, som  arbetar  med ett 
annat  egenvårdsstöd än  Min  hälsoplan, har  fått  varierande respons från  vårdtagare och  säger 
följande om de olika synsätt individer har på e-hälsotjänster och IT-baserade egenvårdsstöd:

Och så tänker jag att det måste få vara också. Att det ska ju liksom inte vara nåt som alla måste 
göra, varken om man är behandlare eller patient. Utan det ska vara en möjlighet. Just att öka 
flexibiliteten och... jaa... att det finns som ett erbjudande för dom som vill. Det är inget måste, 
det finns andra sätt att få hjälp på också. (Psykologen)
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Tobaksavvänjare 2  lyfter  fram  funderingar  kring hur  vårdpersonal  ska  prioritera  mellan 
telefonsamtal och  ärenden  som  skickas in  via  Mina  vårdkontakter. Det  finns idag  ingen  plan 
på den  aktuella  arbetsplatsen  för  hur  detta  ska göras. Tobaksavvänjare 2  betonar  att  det inte 
får  bli så  att  de som  använder  Mina  vårdkontakter  får  förtur.  I den  nationella IT-strategin 
från  2006  betonas att  ”IT  är  ett  naturligt  verktyg  för  många men  inte för  alla”  (s.  7)  och  att 
det  måste finnas alternativa sätt  att  kontakta vården  och  få tillgång  till information. 
Samtidigt  har  CeHis i  handlingsplanen  för åren  2013-2018  fastställt målet  att  ”under år  2015 
har  samtliga  landsting/regioner  och kommuner  förändrat befintliga ekonomiska 
ersättningsformer till vårdgivare så  att de stimulerar  användning  av  eHälsotjänster”  (CeHis, 
2012,  s.  11). Hur detta  kommer att  påverka  i  vilken  utsträckning de som  inte vill  eller  kan 
använda  e-hälsotjänster  har  samma  möjligheter  till  vård som  de som  använder  e-
hälsotjänster är något som bör bevakas. 

Webbstrategen  menar  att  användning  av  Mina  vårdkontakter kan  bidra  till  ökad 
tillgänglighet även för  dem  som  inte använder det. Receptförnyelse lyfts fram  som  ett 
exempel på  ärende där  mänsklig  kontakt inte behövs.  Genom  att  fler  sådana ärenden  kan 
skötas via  Mina  vårdkontakter  frigörs telefontid för  de som  inte vill  eller  kan  använda  e-
hälsotjänster. De individer som  inte kan  bör  mötas upp av  vården  och  erbjudas extra  stöd 
och  hjälp om  intresse finns.  För  att  samtliga  användare ska  känna sig involverade och 
delaktiga  krävs dock att e-hälsotjänster  och mer  traditionell vård ses som  likvärdiga. Att anta 
att alla  kan  involveras med hjälp av  e-hälsotjänster  kan likställas med att ignorera  individer 
som  är  ointresserade eller  inte kan.  Risken  med ett  ekonomiskt  incitament som  främjar 
användning  av  e-hälsotjänster  är  att  det  istället  för  att  skapa  möjligheter  för  alla  skapar 
möjligheter  för  en  del. Vården står  inför en  stor  utmaning  i att  balansera  användningen av  e-
hälsotjänster och mer traditionella tjänster. 

Det  finns en  del  fördomar  om  vilka  grupper  av  människor  som  använder  och  inte 
använder  e-hälsotjänster.  Uppfattningen  att  framförallt  äldre personer  inte vill eller  kan 
använda  e-hälsotjänster har  kommit  fram  i  de intervjuer  som  gjorts i denna  studie. 
Webbstrategen  menar  att  detta  dock inte alltid är fallet  och  beskriver  responsen från 
deltagare i de pensionärsföreningar där Mina vårdkontakter presenterats:
 

Och det var ju väldigt bra, ja men så här, ‘å̊h ni är så fantastiska’, ‘åh nu vet jag äntligen vad jag 

ska använda datorn till.’  (Webbstrategen) 
        

Vidare menar  Webbstrategen att vården  kanske utgår  från  att denna  grupp inte är 
intresserad men  att detta i många fall inte stämmer. Att  vårdpersonal har  denna uppfattning 
kan leda till  att  äldre inte får information  om  e-hälsotjänster  och  var  de ska vända sig  med 
frågor  i  samma  utsträckning  som  andra  grupper  av  människor.  I ett projekt som  handlar  om 
just teknik för  äldre människor  reflekterades det  över varför  intresset hos målgruppen att 
medverka  i projektet varit  lågt. I efterhand uppdagades att  anledningen  till detta  var  att 
många  var  intresserade men de hade uppfattningen  att  det  ställdes för  höga  krav  på de 
medverkandes teknikkompetenser  (Nyberg  & Waterworth,  2013).  Detta  kan  relateras till  hur 
e-hälsotjänster  presenteras.  Presentationen av  e-hälsotjänster  blir  mycket  viktig  för  att  ge 
alla  som  är  intresserade av  att  lära  sig  möjlighet att göra  just  detta.  Uppfattningar  att  äldre 
människor  inte är  intresserade kan göra  att  potentiella användare ignoreras och lämnas 
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utanför  i onödan. Om  utgångspunkten  är  att  vissa  grupper  inte kan eller  vill kan  det leda  till 
att det inte satsas resurser på att utveckla tjänster för dessa grupper. 

6.2 Anpassa till användaren
Tanken  bakom  de olika  digitala  formulär  som  används i  Min  hälsoplan  är  att  de  ska  anpassas 
till användaren  utifrån  vad tobaksavvänjaren och  individen  själv  anser  vara  relevanta  frågor. 
Webbstrategen  säger  att  det  är  upp till  varje tobaksavvänjare att  välja  frågor  till de  olika 
gruppdeltagarna men  upplever  att tobaksavvänjarna kan  behöva styras mer  för  att undvika 
att de belastas av för många valmöjligheter. 

Men det kanske är  mer intressant bara att ha  lite mer fritext, nu  styrs det ju, ganska exakta 
frågor. [...] Sen  kan dom  ju  också  stryka när  dom själv, när  dom sätter  upp en  hälsoplan. Om  det 
är en fråga  om vikt till  exempel och man vet att den här  patienten kanske tycker att det är 
otrevligt att  prata om  sin vikt eller att ja, det är inte relevant. [...] Men vi  vet ju  egentligen  inte 
riktigt hur mycket frihet dom tar sig. (Webbstrategen)

De tre tobaksavvänjare som  är  involverade i projektet  med Min  hälsoplan  har  varit med och 
utvecklat formulären.  Tobaksavvänjare 1  säger  sig  ha  svårt för  att  veta  vilka  frågor  som  ska 
finnas med och  tycker  att frågorna ska kunna  få  patienten  att  känna  efter  och  identifiera  sina 
egna behov.  Tobaksavvänjare 2  nämner  att  vissa frågor  blir  lite trubbiga  men  menar 
samtidigt  att om  det  ska bli en  tidsbesparing  och  en  förenkling  måste mallen  för  frågorna 
följas. Om  mallen ska följas för  varje person missas dock hela  poängen med att utnyttja 
möjligheten  till ett  individanpassat  stöd, vilket  är  beklagligt  då  innehåll som  är  anpassat efter 
individens behov  och intressen  är  mer  effektivt för  att  bidra  till en  beteendeförändring  (Fogg, 
2003; Kreps & Neuhauser, 2010; Lustria et al., 2009). 

Respons på individens utveckling  är  en  annan  viktig  aspekt vid beteendeförändring. 
Consolvo et al.  (2009) menar  att  feedback bör  återkopplas till användaren  kontinuerligt  och 
inte  enbart  vid ett  uppnått  mål, i det  här  fallet  när  användaren  blir  helt tobaksfri.  Fogg 
(2003) hävdar att  feedback är  ett sätt  att  göra  användaren  mer  öppen för  en  förändring  i 
beteendet.  Efter en  utförd rapportering  av  formulär  i Min  hälsoplan  kan  tobaksavvänjaren  ge 
sitt  stöd till  användaren  genom  kommentarer  och  en  ”tummen  upp”-illustration. Resultatet 
från  vissa  av  frågorna  i formulären  illustreras med hjälp av  grafer.  Där  visas bland annat hur 
mycket användaren  motionerat  baserat  på  vad som  fyllts i formulären. Då  en viktökning  är 
vanligt förekommande vid tobaksavvänjning  är  motion  en  viktig  aspekt. En graf som  visar 
användarens fysiska  aktivitet kan hjälpa  användaren  att  nå  sina  mål med ökad motion  och  en 
bättre hälsa (Fogg, 2003). 

Projektledaren  menar  att  upplägget  för de fysiska gruppträffarna, som  bygger  på  boken 
Fimpa dig fri! (2011), har  blivit  väl  överfört  till formulären  i Min  hälsoplan.  Fimpa dig fri! 
lägger  stort  fokus på  tips och  råd om  hur  läsaren  ska  förbereda  sig  för  och  genomgå  en 
tobaksavvänjning.  Det ges exempel på  aktiviteter  läsaren kan  utföra,  som  att  räkna  ut  hur 
mycket pengar  det kostar  att  röka/snusa  om  året och  räkna  ut  hur  mycket  pengar  som  skulle 
kunna avsättas till  annat  om  denna summa  varje år  fram  tills läsaren  blir 90 år  sparas istället 
för  att  läggas på  tobak. En  annan inledande aktivitet  är  att  läsaren ska  bryta  sina  tobaksvanor 
genom  att inte röka  på  ställen  läsaren brukar röka på.  För att förändra  ett  vanebeteende och 
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öka  chansen  till en bestående förändring  menar  Fogg  (2003) att  beteendeförändringen  ska 
brytas ner  i små uppgifter. Det  finns möjligheter  för  Min hälsoplan  att  hämta  inspiration  från 
Fimpa dig fri! och  därmed bli mer  motiverande för  användaren.  Boken  ger  idéer  till 
aktiviteter  och  uppgifter  som  kan stödja  användaren under  tobaksavvänjningen  som  för 
närvarande inte utnyttjas i formulären. Som  upplägget är i  nuläget  fungerar  Min  hälsoplan 
som  ett  alternativ  till telefonsamtal  och  blir  med andra  ord ytterligare en  kommunikations-
tjänst.  För  att fungera som  ett  egenvårdsstöd enbart på  distans för  personer  som  inte har 
tillgång  till eller  intresse av  att  ingå  i  en  tobaksavvänjningsgrupp bör  fler  aktiviteter  som 
agerar motiverande adderas.

Utvecklaren menar  att  nästa steg  i utvecklingsprocessen  av  Min  hälsoplan  är  lärande, att 
individen  ska  reflektera  över  sina  resultat. För  att  uppnå  detta  bör  egenvårdsstödet  dra  nytta 
av  olika  medietyper. Genom  att  kombinera text, bild,  ljud och  video kan  olika  individers 
behov  vid inlärning mötas (Robinson  et  al.,  1998).  En  kombination  av  olika  typer  av  innehåll 
kan med fördel användas för  att  förklara  till exempel varför  det är  viktigt  med motion  under 
en tobaksavvänjning och även för att klargöra specifika frågor i formulären.

6.3 Det sociala stödet
Sex av  sju  användare nämner  gruppstöd som  en  stor  bidragande faktor  för  framgångsrik 
tobaksavvänjning.  Att använda  enbart  Min hälsoplan under  tobaksavvänjning  kräver  därför 
en medvetenhet  om  hur  användaren  påverkas av  gruppen. Användare 7  menar  att 
tobaksavvänjning är svårt utan gruppträffar och efterfrågar fler möten under uppföljningen.

Jag tror  att dom fysiska  mötena, det sätter  visst grupptryck på ett positivt sätt så att säga. Ingen 
vill komma tillbaks på mötet och säga ‘japp, nu har jag börjat om’. (Användare 7)

Projektledaren  och  Tobaksavvänjare 1  menar  att  grupprocessen  i sig  blir  stödjande för 
individen. Genom  att gruppdeltagare delar  med sig  av  sina egna erfarenheter  från 
tobaksavvänjning  kan  de finna stöd hos varandra  och  inte enbart  hos tobaksavvänjaren.  När 
det  gäller  Min  hälsoplan menar  Projektledaren  att  upplägget  i  dagsläget  blir  mer  individuellt 
med fokus på  personlig utveckling  men  att  det  på sikt  kan  gå  att utveckla så  att användaren 
kan ha  kontakt  med sina  gruppkamrater.  Detta  är  något  som  efterfrågas av  både Användare 
5  och  Tobaksavvänjare 1. Under  uppföljningsperioden efterlyser  Användare 5  fortsatt 
kontakt  med sina gruppmedlemmar för  en vidare stöttning  från  gruppen och  nämner  att 
kontakten med fördel hade kunnat ske digitalt. 

Enligt  Fogg (2003) ökar  chansen för  att användare ska utföra  en önskvärd handling  om  de 
märker  att  andra  också  gör  detta,  speciellt  om  de kan  se de andra användarna  utföra 
handlingen  och  bli belönade för det. Det kan väcka en  instinkt  att  tävla mot andra  eller  att 
samarbeta med andra  för  att uppnå  ett  mål.  En  av  respondenterna  nämner  Sluta-röka-
linjens logg  (slutarokalinjen.org)  där feedback  och  stöd under  en  tobaksavvänjning  kan 
erhållas från andra användare i samma situation. Användare skriver blogginlägg  som  andra 
användare kan  kommentera.  Med hjälp av  webb 2.0-verktyg möjliggörs ett  handlings-
utrymme för kommunikation  och interaktion  mellan användare. Sluta-röka-linjen  skapar  en 
struktur för användare att  generera eget innehåll  och  ger  användare möjlighet  att  stötta 
varandra under  en  beteendeförändring.  Sociala  relationer  är  enligt Fogg (2003)  viktiga  vid 
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en beteendeförändring  vilket kan relateras till  uppfattningarna hos respondenterna  i denna 
studie.  Tobaksavvänjare 1  upplever  att  de säkerhetsväggar  som  omger  Mina  vårdkontakter 
och  Min hälsoplan  kan  begränsa  vad Min  hälsoplan kan  utvecklas till i  framtiden. Även  det 
faktum  att  Min  hälsoplan  i  grunden  inte är  anpassat enbart  för  tobaksavvänjning  utan 
fungerar som  ett  egenvårdsstöd som  kan riktas mot  olika  patientgrupper  gör  att  det  finns 
vissa begränsningar.

Psykologen, som  arbetar  i  ett  annat landsting,  använder  ett  IT-baserat  egenvårdsstöd 
inom  barn- och  ungdomspsykiatrin för  ungdomar  med bipolär  sjukdom, tvångssyndrom  och 
svåra  depressioner. Egenvårdsstödet  är  från  början  ett dokumenthanteringsprogram  till 
vilket  Psykologen kan  bjuda  in  sina  vårdtagare. Användarna  av  egenvårdsstödet får  då 
möjlighet  att ta  del  av  dokument från sin behandlare och  att  chatta  med både behandlaren 
och  andra  patienter  med liknande diagnoser.  Med hjälp av  egenvårdsstödet kan  behandlaren 
dessutom  bjuda in  flera  användare till  en  gruppchatt och  styra  över  vad som  ska  tas upp 
under sessionen, vilket  gör  att gruppbehandlingar  kan  skötas online. Egenvårdsstödet  blir 
därmed interaktivt  och drar  nytta  av  att  ha  gruppen  som  stöd för  individen. Psykologen 
beskriver egenvårdsstödet på följande sätt:

Det är god service till  mina patienter, ett  sätt att öka  min  tillgänglighet och flexibilitet på  ett  sätt 
som  mina patienter  behöver. Ett sätt att kunna  vara med hemma på  ett annat sätt än vad man 
kan när man  sitter  på  ett kontor, så  kan jag ändå förlänga mig själv litegrann, mer ut i 
patienternas liv  där  dom behöver stöd och  så. Och sen är  det  lite för mig också ett sätt att 
försöka  implementera det vi vet från  forskning kan vara  god och  effektiv  behandling. Att försöka 
få ut det i verksamhet, att det faktiskt går att hjälpa människor till  förändring  via 
internetbehandling. (Psykologen)

Kamel Boulos och  Wheeler  (2007) menar  att  det gäller  att vara  medveten  om  vilken 
funktionalitet  som  kan  förbättra  ett  egenvårdsstöd.  Det  egenvårdsstöd Psykologen  använder 
sig  av  visar  på  att det går  att integrera gruppstöd i ett  individuellt egenvårdsstöd.  Det  är 
viktigt att utmana  och undersöka begränsningar  då  det  finns stora  möjligheter  med den 
teknik som finns att tillgå.
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7. En verksamhetsutvecklingsfråga
Många IT-projekt inom  vården  misslyckas då  de inte tar  hänsyn till arbetsflöde, 
organisationsförändringar  och användbarhet  under  arbetet med design och  implementering 
(Rinkus,  2005; Kaptelinin  & Bannon,  2012).  I det landsting denna  studie fokuserar  på  finns 
en medvetenhet  hos både Webbstrategen  och  Projektledaren  om  vikten  av  att se till den 
verksamhet där e-hälsotjänster ska användas. 

Men dom  har ju, alltså  man  måste ju som  se deras verklighet också, att dom  jobbar ju  inte bara 
med det här. Utan det får, kan  ju  i vissa  fall  vara högt tryck och så där, så man får  var  lite 
flexibel och.. ja vill  man få  dom att använda det så måste det ju  anpassas liksom efter 
verksamhetens villkor. (Webbstrategen)

Även  om  det  finns en  medvetenhet  i  teorin krävs också strategier  för  att omsätta  denna 
medvetenhet i praktiken.

7.1 E-hälsotjänster i det dagliga arbetet
På  frågan om  hur  införandet  av  Mina vårdkontakter  har  påverkat det dagliga  arbetet  svarar 
många respondenter att  det  inte påverkat  så  mycket.  Både Tobaksavvänjare 1  och 
Utvecklaren delar  uppfattningen  att  Mina vårdkontakter  används när  ett  ärende kommer  in, 
men  att  det inte är  något  som  uppmärksammas annars. Det  är  inte något som  är  integrerat  i 
arbetsprocesserna.

Att de ärenden som  skickas in  via  Mina vårdkontakter alltid går till ärendemottagare som 
sedan  förmedlar  ärendet  till  rätt  person  är  enligt Webbstrategen ett  sätt  att underlätta  för 
vårdpersonalen.  I och  med att ärenden filtreras får  varje läkare eller  sköterska  endast de 
ärenden  de ska  ha  och  det  tar  inte lika lång  tid för  ärenden att  hamna  rätt. 
Distriktssköterskan, som  ibland har  rollen som  ärendemottagare,  menar  dock  att  det  kan  bli 
en belastning  och  tar  upp receptförnyelse som  ett exempel på  en aktivitet som  skulle kunna 
gå direkt till den ansvarige läkaren istället för att gå via sköterskorna. 
    

Men om  det bara  handlar om frågor  [...] eller  en bedömning  så  är det ju jättebra att det kommer 
till  oss [...] Men  just det  här med recept så tycker vi  att det går som  en omväg, att det ska  via oss 
[...] För vi  har ju  så extremt mycket att göra här och  minsta lilla grej tycker vi  ju  läggs på på vårt, 
att vi ska göra det fast det egentligen  är mycket lättare om  det inte [...] om det gick direkt till 
doktorn även om dom också har jättemycket. (Distriktssköterskan)   

Det  finns fördelar  med att samtliga ärenden  kommer  till en ansvarig  enhet  där  de filtreras. 
Samtidigt  måste sköterskornas upplevelser  beaktas. Om  majoriteten  ärendemottagare 
upplever  att just  receptförnyelse är  en  aktivitet som  bör  gå  direkt  till  läkare bör  möjligheter 
att lyfta ut denna ärendetyp från de övriga ses över. 

Tobaksavvänjare 2  säger  att  det  inte finns någon  avsatt  tid i tidsschemat för  att  hantera 
ärenden via  Mina  vårdkontakter  utan att det  ingår i administrationen.  På  frågan  om  Mina 
vårdkontakter ses som  tillägg eller  ersättning  för  telefonkontakt  menar  Tobaksavvänjare  2 
att det skulle kunna bli en  ersättning men  att  det nu  är  ett  tillägg.  Tobaksavvänjare 1  säger  att 
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det  i  dagsläget  är  så  få patienter  som  använder  Mina vårdkontakter  att  det flyter  in  i arbetet 
men  menar att  om  det  blir  väldigt  mycket  kan  det  upplevas som  en  extra  arbetsuppgift att 
hantera  ärenden  via  datorn.  När  det  gäller  Min  hälsoplan  pratar  Tobaksavvänjare 1  om  att  ett 
digitalt  stöd kan leda till  flexibilitet när  det  gäller  uppstart  av  tobaksavvänjning. Nu startas 
gruppträffar  varje vår och  höst  men  ett stöd via  Min  hälsoplan  skulle  kunna startas i  princip 
när  som  helst. Tobaksavvänjare 1  betonar  dock  att  en  förutsättning  för  att  det  ska  fungera  är 
att uppstarten  sker  under  arbetstid och  inte under  semestertider  då  det  måste finnas en 
tobaksavvänjare tillgänglig för att ge respons på de formulär vårdtagare skickar in.

I dagsläget  är  uppfattningen  hos många  respondenter  att  användningen  av  Mina 
vårdkontakter inte påverkar  arbetet i någon  högre grad. Men  vad händer  när fler  och  fler 
vårdtagare börjar  använda Mina  vårdkontakter  och  Min  hälsoplan? Tobaksavvänjare 1  lyfter 
fram  en del av  problematiken. Så länge e-hälsotjänster  inte är  helautomatiserade krävs det 
att det finns tillgänglig  personal som  kan  hantera  de ärenden  som  skickas in. Viss tid 
kommer  att  frigöras då  antalet  telefonsamtal kan  antas minska  när  andra  kontaktalternativ 
finns.  Samtidigt  upplever  både Distriktssköterskan  och  Tobaksavvänjare 2  att  de måste ringa 
upp en  relativt  stor  del av  de vårdtagare som  använder Mina  vårdkontakter  för  att  ta  reda  på 
ytterligare uppgifter  som  behövs för  att  bland annat  boka  tider.  Enligt  CeHis (2012) mål  ska 
40% av  besöken till vården år  2015  bokas via  Mina  vårdkontakter. Ett  sådant  mål där  antal 
ärenden via  Mina  vårdkontakter  ökar  och  där  en  del  av  dessa  dessutom  måste kompletteras 
med telefonsamtal kräver eftertanke om hur detta ska hanteras.

En  anledning  till att  det  krävs mycket  uppgifter  är  att  det  idag  är  väldigt  noga med den 
bedömning  som  görs innan  tidsbokning  och  Webbstrategen  upplever  att  det  är 
kontroversiellt att  prata  om  att  göra  det  möjligt  för  vårdtagare att  direkt  boka  en  läkartid vid 
Mina  vårdkontakter.  I dagsläget  kan vårdtagare endast  önska  en  tid och  av- eller omboka  en 
tid de redan  fått. Webbstrategen  reflekterar  över  hur  det stämmer överens med visionen  om 
att skapa en mer jämställd vård och en mer delaktig vårdtagare.  

Idag  är  man  ju väldigt noga  med att man  ska göra  en bedömning. En  sköterska  ringer  ofta  upp 
och  ja men  ska du ha  en läkartid eller inte. För det  kanske man inte alltid ska. Men jag  skulle ju 
tycka att det var jättespännande om  man  kunde lägga ut även  läkartider. Och  se, vad händer om 
patienten själv får välja. Om  jag tycker  att jag  vill träffa en läkare, borde jag  inte få det då? 
Alltså, jag säger  inte vad som  är  rätt och fel men ska  man  vända  på  perspektivet att det är 
patienten som, ja men ska ha mer makt, så är ju en sån grej given. (Webbstrategen)

I den  första  IT-strategin  som  togs fram  2006  fastställdes att  det är  angeläget  att  snabbt 
förbättra  och bredda  möjligheter  för  att boka tider. Att det  sju  år  senare fortfarande är 
kontroversiellt att prata  om  nytidsbokning  visar  att  det  krävs en  hel del arbete för  att hitta  ett 
sätt  att  balansera  de möjligheter  e-hälsotjänster  kan  ge med den  funktionalitet som  passar  in 
i verksamheten. Ett  sätt att få  insikt  i hur  arbetsprocesser  kan  stödjas är  att  undersöka  vad 
Kaptelinin och  Bannon  (2012) kallar  intrinsic  practice transformations, eller  inre 
organisationsförändringar.  Begreppet syftar  till  organisationsförändringar  som  uppstår  när 
personal uppmärksammar  problem  inom  organisationen och  även löser  dessa inom 
organisationen: ”They  may  try  to modify  the technologies they  already  have, or  employ  other 
available tools, materials,  and procedures irrespective of whether  or  not  they  are  novel”  (s. 
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284). Det  IT-baserade egenvårdsstöd Psykologen använder  är  ett  resultat av  att  några 
entusiaster  inom  organisationen  har  identifierat ett  behov  och  utifrån  det  själva  skapat 
verktyget genom  att  vidareutveckla  ett  internt dokumenthanteringssystem. Psykologen 
menar  att  det  faktum  att  organisationsförändringen kommer inifrån  bidrar  till  ett adekvat 
verktyg som  ligger  nära  verksamheten. Organisationsförändringar som  uppstår  på grund av 
införande av  IT-stöd som  kommer  utifrån  kan  leda  till störningar  i  arbetsprocesser  snarare 
än  att underlätta dem. Genom  att  observera  hur  vårdpersonal löser  problem  kan  viktiga 
lärdomar dras som kan bidra till att utforma e-hälsotjänster som främjar arbetsprocesser. 

7.2 Behov av utbildning 
När  det  gäller Mina  vårdkontakter  och  utbildning  och  genomgång  för  personal har  en  utsedd 
administratör  från  varje vårdmottagning  genomgått en  fem  timmar  lång  utbildning  som 
handlar om  bakomliggande funktioner  som  att  lägga  upp annan  personal som  behörig och 
hur  texter  och  annat  innehåll  ändras. Övrig  vårdpersonal erbjuds en  genomgång  på en 
timme.  Vidare finns en manual som  kan  användas som  handledning.  Webbstrategen  nämner 
att landstinget  erbjuder  vidare utbildning  för  de som  behöver det  men  menar att personalen 
inte  uttryckt ett  behov  utan verkar klara  sig  på  den  utbildning och  de manualer  de fått  till  sitt 
förfogande.  Vid införande av  Mina vårdkontakter  ställdes krav  på  vårdpersonalen  att  de 
skulle vara  tillgängliga  via  den  administrativa  tjänsten  och  Tobaksavvänjare 2  säger  sig 
minnas att  de i stor  grupp visades hur  tjänsten  såg ut och  hur  den  skulle användas. 
Distriktssköterskan  har  endast  fått en manual och menar  att  den  fungerar  bra  men att  det 
nog skulle behövas mer utbildning. 

Jag lär  mig ju  alla nya... arbetssätt och  inte minst all  ny teknik så  att det skulle ju inte skada om 
jag nu  pratar utifrån  mina kolleger  också då att... kunna använda det fullt ut tror  jag  skulle 
kunna bli bättre om man hade en utbildning för det, det tror jag. (Tobaksavvänjare 2)

All  vårdpersonal som  intervjuats har  uttryckt ett  behov  av  mer  utbildning för  användning av 
Mina  vårdkontakter. I strategin  för  nationell  eHälsa  (Socialdepartementet, 2010) betonas 
vikten  av  utbildning  då  e-hälsotjänster  är  en del av  vårdpersonalens vardag och  att  det därför 
är  ”viktigt att eHälsa  integreras som  en  naturlig del i utbildnings- och fortbildningsinsatser 
för  personalen,  så  att  de under  sin  yrkesutövning fullt  ut  kan  tillägna sig  teknikens 
möjligheter”  (s. 17). Webbstrategen  nämner  att  det  finns planer  på att  gå  ut  i 
personalgrupperna i höst för  att  ytterligare undersöka behovet  av  förnyade kunskaper  i hur 
e-hälsotjänster  ska  användas.  Det är  viktigt att vara  medveten  om  att  det  krävs satsningar  på 
utbildningar  för  vårdpersonal för  att  de ska  kunna  använda  e-hälsotjänsten fullt ut. Men  det 
är  också  viktigt för kravställare,  beställare och  utvecklare av  IT-system  att  ha  god kunskap 
inom  hälso- och  sjukvårdsinformatik.  I det ursprungliga  utvecklingsarbetet  med Min 
hälsoplan  i det landsting  som  startade upp utvecklingen  av  egenvårdsstödet  reflekterade 
Utvecklaren över  att det saknades interaktionsdesignskompetens. I arbetet med Min 
hälsoplan  med inriktning  mot  tobaksavvänjning  har det inte  funnits med någon  representant 
från  användargruppen.  Kreps och  Neuhauser  (2010) menar att  ett användarperspektiv  i ett 
utvecklingsarbete ökar  möjligheterna  att  forma  e-hälsotjänster  som  är  relevanta  för 
användares behov  och  sociala  miljö.  Användare som  involveras kan  ge synvinklar  på  hur 
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egenvårdsstöd bör utformas som  vårdpersonal inte alltid tänker  på. Att  utvecklingsarbetet 
med Min hälsoplan i  ett  landsting  saknat  interaktionsdesignkompetens och  i ett  annat  saknat 
användarinvolvering  tyder  på  att det fortfarande saknas förståelse för  betydelsen av 
gränsöverskridande arbete som drar nytta av kompetens från olika områden.
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8. Slutsats
Denna  studie har  undersökt  vilka faktorer  som  är  av  betydelse vid introduktion  och 
användning  av  e-hälsotjänster  och IT-baserade egenvårdsstöd i  vårdpraktik.  De resultat  som 
framkommit  har  sammanfattats i  uppsatsens tre teman  - tillgänglighet,  personcentrering  och 
verksamhetsutveckling.

8.1 Viktiga faktorer vid introduktion
Två aspekter  som  är särskilt  viktiga  när  det  gäller  introduktion av  e-hälsotjänster  har 
identifierats. En  av  dessa  är  presentationen  av  e-hälsotjänsten  och  egenvårdsstödet.  Det 
handlar om  att  sälja  in  ett  alternativ  till kontakt med vården.  Hur  vårdpersonal pratar  om 
tjänsterna  påverkar. Det räcker  inte med att  enbart  presentera  att  det  finns e-hälsotjänster, 
det  krävs också  att vårdpersonal  engagerar sig  för  att  motivera  vårdtagare att  använda  dem. I 
detta  ingår  att inte anta  att vissa  invånargrupper inte vill  eller  kan  använda  e-hälsotjänster. 
Det  är  viktigt  att se till  varje individs förutsättningar  och  att  erbjuda  extra  stöd och hjälp till 
dem  som  behöver  det  för att förstå  hur tjänsterna  ska användas. För  att  vårdpersonal  ska 
kunna erbjuda  extra  stöd och  hjälp krävs det  att  de själva  känner  att  de har  tillräcklig 
förståelse och  kunskap om  e-hälsotjänsterna.  Vårdpersonal i  denna  studie har  uttryckt ett 
behov  av  mer utbildning.  Detta  behov  har  dock inte nått  fram  till ansvariga  för  utbildning 
vilket  visar  på  vikten  av  en öppenhet  mellan  olika delar  av  verksamheten  där  en  förståelse för 
varandras behov  kan  genereras. Det kan vara  en  utmaning för  en  stor  organisation  som  ett 
landsting men det är viktigt att sträva efter den typen av öppenhet.

Den  andra aspekten som  blir  viktig vid introduktion är  att noggrann  testning  och 
utvärdering av  en e-hälsotjänst eller  ett egenvårdsstöd sker  innan  ett  breddinförande. 
Användare bör  involveras i utvecklingsprocessen  för  att undvika att  en  ofullständig  tjänst 
introduceras till  en större massa.  I fallet  med Min  hälsoplan  för  tobaksavvänjning krävs 
tillgång  till personer som  antingen  vill  sluta  med tobak eller  har  erfarenhet  av  en 
tobaksavvänjningsprocess för  att  egenvårdsstödet  ska  kunna testas.  Idag testas 
egenvårdsstödet i skarpt  läge. Att hitta  testpersoner  begränsas av  att  varje tobaksavvänjare 
endast kan  involvera  invånare från  sitt eget upptagningsområde.  Vidare startar  varje 
tobaksavvänjare grupper  endast två  gånger  per  år  vilket  påverkar  antalet möjliga 
testtillfällen. Utmaningen  blir  därför  att kunna  testa utan  att breddinföra. Att  involvera 
användare i projektgruppen istället  för  att  enbart testa  skarpt  kan  påskynda  testprocessen  då 
respons kan genereras snabbare. Hos de användare som  intervjuats i denna  studie finns 
idéer  och  synpunkter  som  är  av  värde för  vidare utveckling  av  Min  hälsoplan  för 
tobaksavvänjning.  Att identifiera och involvera  dessa  personer  är  något  som  den nuvarande 
projektgruppen bör lägga fokus på.

8.2 Viktiga faktorer vid användning
Vidare förekommer  fyra  centrala  faktorer  som  påverkar användning  av  e-hälsotjänster. För 
att en  e-hälsotjänst ska användas bör  den underlätta  ett  beteende och  vara  enkel att använda. 
När  det  gäller  Min  hälsoplan för  tobaksavvänjning underlättar  tjänsten för  personer  med 
långa  avstånd till  hälsocentraler  att  genomföra  en  tobaksavvänjning.  Det  kan  leda till att  fler 
ser  möjlighet  att få stöd och  hjälp när  de vill sluta  med tobak  vilket skapar  ett  behov  av 
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tjänsten. På  så  sätt  underlättar Min hälsoplan  ett  beteende genom  att den  minskar  avståndet 
till stödet. Däremot finns brister  när  det gäller  att  möta  andra  behov.  Nu  fungerar 
egenvårdsstödet främst  som  en  kommunikationstjänst,  det  saknas de motiverande och 
stödjande element som  finns i  de fysiska träffarna. Detta  kan  relateras till faktor nummer 
två,  vilket är  att  utnyttja  den potential som  finns. Dagens teknik  erbjuder möjligheter  att 
skapa ett  motiverande egenvårdsstöd. I denna  studie har  vårdtagare uttryckt att  den  enskilt 
viktigaste aspekten  vid tobaksavvänjning  är det  stöd de fått  från  de övriga i gruppen.  Det 
finns tekniska  förutsättningar  för  att  erbjuda  interaktion mellan  användare, ändå  utnyttjas 
inte  denna potential i Min  hälsoplan. Ett egenvårdsstöd ska  hjälpa  användaren att  främja sin 
hälsa, då  måste det  också  erbjuda lämpliga  hälsofrämjande funktioner. Återigen  framhävs 
vikten av användarinvolvering för att identifiera behov.

En central faktor  som  rör  både vårdgivare och vårdtagare handlar  om  att  e-hälsotjänster 
måste integreras i vardagen för  att de ska  användas.  Detta  kan  exemplifieras med den 
notifikation  som  saknas i  Min  hälsoplan. För vårdgivare som  är vana  vid att få  en  notifikation 
vid nya ärenden  via  Mina  vårdkontakter  blir  det  inte en naturlig  del av  arbetet att  gå  in  och 
kontrollera  om  någon  rapportering  kommit  in via Min  hälsoplan om  det  inte ges en  avisering 
om  det. Även  vårdtagare gynnas av  en  påminnelse för  att upprepad användning  ska  ske.  Att 
en sådan  detalj utelämnas medför  att både vårdgivare och vårdtagare måste anpassa  sig  efter 
egenvårdsstödet istället för  att  egenvårdsstödet  är  anpassat  för  dem. För  att  kunna integrera 
ett  egenvårdsstöd i  användarens vardag krävs förståelse för  hur  denna  vardag ser  ut. 
Eftersom  det  handlar  om  olika  typer  av  vardag  blir  det  en styrka  att ha  ett  egenvårdsstöd som 
kan individanpassas.

Den  fjärde faktorn som  måste beaktas är  att  alla  inte vill  använda  e-hälsotjänster.  De 
personer  som  väljer  att inte använda  tjänsterna  ska  inte drabbas negativt av  vårdpersonals 
prioritering  mellan ärenden som  sker  via  e-hälsotjänster  respektive personlig  kontakt.  Enligt 
CeHis ska ekonomisk ersättning  erbjudas till vårdgivare som  stimulerar  användning av  e-
hälsotjänster, vilket kan leda  till en  ojämn  prioritering.  När  det  handlar  om  att erbjuda  en 
personcentrerad vård måste hänsyn tas till olika individers behov och intressen.

8.3 Inför framtiden
En aspekt  som  framkommit under  denna  studie som  är  av  intresse att  studera  vidare är  hur 
de individer  som  inte vill eller  kan  använda  sig  av  e-hälsotjänster  upplever  och  påverkas av 
ett allt större fokus på IT inom vården. 

Vidare är  det  intressant  att  undersöka hur  det  allt större utbudet av  e-hälsotjänster  ska 
interagera med varandra  och  hur  olika  parter  som  landsting, myndigheter  och privata 
aktörer  kan  samarbeta för  att  skapa en  enhetlig  vårdupplevelse.  Denna  fråga  blir  aktuell 
bland annat i utvecklingsarbetet med ett personligt hälsokonto som nyligen påbörjats.
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