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Abstract
The effectiveness of communication in the Swedish healthcare system context has long  
been  the  subject  of  debate.  Issues  stemming  from  usability,  accessability  and  
interpretation affect the lives of patients, and yet the vocal groups in the healthcare  
communication debate are patients and administrators, not healthcare professionals.  
With the advent of eHealth services and new demands being put forth on the ability of  
healthcare professionals' to handle increasingly numerous and innovative systems, it  
is of more importance than ever to understand the healthcare professionals'  work  
context.  This  article  is  based  on  interviews  with  five  healthcare  professionals  
concerning their views on electronic health records (EHR), eHealth services, trends in  
healthcare services development in Sweden, as well as their views on the future of  
eHealth  solutions  and  health  information  technology  (HIT).  Analysis  of  collected  
information  shows  an  apprehension  among  healthcare  professionals  towards  
electronic communication, as well as a dissatisfaction with the usability of modern  
healthcare systems. Sentiments are generally favourable towards eHealth solutions  
however,  and most  negative criticism of  modern systems appears to stem from a  
frustration with being given less time with patients, as well as fears of compromising  
patient integrity. Results point toward healthcare professionals' being an untapped  
resource  in  the  context  of  healthcare  communication  development,  though  major  
changes  would  have  to  occur  in  the  distribution  of  demands  on  the  healthcare  
professionals' time, as well as a shift in the way we view healthcare communication,  
from more traditional means, to modern, interactive systems.
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1. Inledning
År  2003  fanns  det  i  Sverige  endast  ett  landsting  som  hade  infört  IT-stöd  för  samtliga 
vårdsystem  (SLIT,  2013).  År  2012  hade  alla  21  landsting  infört  fullt  IT-stöd  för  sina 
vårdsystem (ibid.). Detta kan ses som, nidbilden av svensk vård som teknologiskt tillbakasatt 
till trots, ett exempel på hur IT inom svensk vård har vuxit fort och effektivt. SLIT-gruppen 
(ibid.) redovisar även att man, trots en utökning av antalet arbetsplatser med mer än 50% 
mellan 2004 och 2012, så är kostnaderna för IT inom vårdsektorn lika stora, procentuellt, 
2012  som  de  var  2004  (2,8%  av  vårdbudgeten).  Man  redovisar  i  samma  rapport  att 
kostnaden varit relativt stabil under hela perioden från 2004 till 2012 (ibid.).

Sverige saknar i dagsläget ett nationellt, enhetligt journalhanteringssystem. Landstingen i 
Sverige har inga krav på sig att använda samma system som de andra landstingen andra än 
de som de själva sätter upp, och det finns inga lagstadgade krav på att informationen däri ska 
vara överförbar direkt mellan systemen. Detta till trots så har antalet journalsystem minskat 
kraftigt de senaste tio åren. SLIT-gruppen (2013) rapporterar att endast fem leverantörer står 
för systemen som representerar 96% av användarna inom vården. Detta innebär dock inte att 
det endast är fem system, då systemen i vissa fall varierar mellan avdelningar, och mellan 
specialist-  och  allmänvård.  Därtill  så  använder  man  ofta  samma  journalsystem  för 
slutenvården och primärvården inom samma landsting, om än undantag finns (SLIT, 2013; 
CeHis, 2012). 

Vården och de IT-system som stöttar verksamhet och journalhantering utvecklas ständigt. 
SLIT-gruppen (2013) redovisar en vårdsektor i rörelse, där allt fler stödsystem och verktyg 
präglas av IT-integration. Framtiden är en vision av IT, personal och patienter i samverkan. 
Centrum för eHälsa i samverkan (CeHis, 2012) redogör i sin handlingsplan för utvecklingen 
av samarbetet mellan kommuner och landsting inom ehälsoområdet för en målbild av svensk 
vård  år  2018.  Denna  målbild  präglas  i  högsta  grad  av  IT-lösningar,  men  även  av 
patientmedverkan. Man konstaterar i handlingsplanen att “Den enskilt viktigaste frågan är  
att öka varje individs möjlighet att delta mer i sin egen vård” (CeHis, 2012, s. 7). 

I Uppsala län pågår en studie där en grund för detta lagts; samtliga medborgare har fått 
tillgång till en eHälsotjänst där man enkelt kan logga in och läsa sin egen journal på nätet.  
Detta  är  sedan tänkt att  man,  om försöket anses lyckat,  ska utveckla  och etablera i  hela 
landet.  Detta  ligger  i  linje  med  den  vision  för  svensk  sjukvård  2018  som  CeHis  (2012) 
presenterat; “Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv…”  (CeHis, 2012, s. 10) samt 
“...individen som berörs har full tillgång [till uppgifterna om sig själv]” (op. cit.). 

Aktuell  forskning  visar  att  det  finns  både  för-  och  nackdelar  med  eHälsotjänster  och 
internetbaserad  hälsoinformation.  Kreps  och  Neuhauser  (2010)  redogör  för  ett  antal 
fördelar, bland annat att patienter som får ta aktiv del av sin vårdinformation ofta känner sig  
mindre maktlösa än de som endast får information genom sin läkare. Man presenterar även 
forskning som visar på att handlingsplaner där patienter medverkar aktivt i tolkningen av 
information  mellan  sig  själva  och  ansvarig  läkare  är,  i  regel,  mer  effektiva  (Kreps  & 
Neuhauser, 2010). Vad innebär då fragmenterade journaler, som det ser ut i dagsläget för de 
flesta svenska medborgare, för patienten? Anderson (2007) redovisar forskning som pekar 
på att information om patienter som är svår att komma åt, eller utspridd, leder till försämrad 
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kvalitet  och ökad kostnad för vården. Vidare presenterar McMullan (2006) scenarion där 
patienter som uppmuntras att söka information via externa källor (t.ex. internetsidor eller 
artiklar) leder till effektivare och mer informativa vårdmöten, och i vissa fall undvikande av 
onödiga  vårdmöten helt  och hållet  (något  som leder  till  minskade kostnader).  McMullan 
(2006) påpekar även att patienten ofta har både tid och drivkraft att bedriva efterforskningar 
kring sin sjukdom (om diagnos ställts), och att denna resurs bör utnyttjas, då den har stor  
potential. Trots allt är det patienten som är mest investerad i sitt eget välmående. 

Det finns dock en baksida av informationsålderns informationstillgänglighet. McMullan 
(2006)  konstaterar  att  vårdpersonal  har  haft  svårt  att  anamma  epost  som 
kommunikationsverktyg  av  rädsla  för  att  det  ska  ta  för  mycket  tid,  sekretessfrågor  samt 
ansvarsfrågor  (gällande  resultat  av  råd  som  ges  via  epost).  Om  än  epost  är  vanligare  i 
dagsläget  än  det  var  2006,  kan  samma  rädsla  misstänkas  uppstå  vid  införandet  av 
tvåvägskommunikation via eHälsotjänster.  Det är även möjligt att erfarenheter med epost 
gör vårdpersonal mer mottagliga för dylika tjänster. Kirkendall, Goldenhar, Simon, Wheeler 
och Spooner (2013) konstaterade att en anlending till varför vårdpersonal i deras studie var 
relativt positivt inställd till övergången till elektroniska hälsojournaler kunde vara ett resultat 
av  deras  erfarenhet  av  liknande  system.  Huruvida  epostvana  kan  vara  en  fördel  vid 
införandet av mer interaktiva ehälsotjänster är dock än så länge oklart.

Mycket  forskning  tyder  på  att  de  största  barriärerna  för  effektiva  ehälsotjänster  och 
interaktiva journalsystem inte ligger hos patienterna, utan hos vårdutövarna. Det finns en 
rädsla  hos  vårdutövare  i  mötet  med välinformerade  patienter;  vårdutövarna  upplever  ett 
ifrågasättande av den egna auktoriteten eller kunskapen, något som kan skada förhållandet 
mellan patienten och läkaren (McMullan, 2006; Dedding, van Doorn, Winkler & Reis, 2011). 
Dedding et al.  (2011) presenterar dock data som pekar på att det inte bara är sällsynt att 
patienter tar med sig information de läst på internet till sin läkare, utan att det dessutom är 
sällan den informationen, om den medtas, presenteras som annat än en fråga. Det faktum att 
vissa patienter behandlas negativt av sin vårdansvarige när de tar med sig information de 
uppsökt själva påvisar en tydlig koppling mellan denna rädsla och vårdutövares beteende 
(ibid.). Detta innebär en potentiell intressekonflikt i vårdmötet, då patienter som insamlat 
information ofta är mer benägna att tillgodogöra sig information från vårdutövare, samt mer 
troliga att genomföra positiva förändringar i sin livsstil som rör den egna sjukdomsbilden 
(Iverson, Howard & Penney, 2008). Detta gör sig tydligt gällande för individer med kroniska 
sjukdomar  eller  långtidsdiagnoser;  cancerpatienter,  till  exempel,  upplever  ofta  att  den 
information de får från läkare är bristfällig eller otillräcklig (McMullan, 2006). Det faller sig 
sålunda relativt naturligt att dessa patienter kommer söka sig till information självständigt. 
Vad detta innebär i  ett  vårdpersonal-patientmöte i  de fall  där  vårdpersonalen  känner  sig 
hotad av patientens kunskap är naturligtvis olika från möte till möte; det är dock viktigt att 
förstå att situationen oaktat kommer att utgöra en störning i kommunikationen mellan de två 
(eller fler) parterna. 

Det  är  viktigt  att  förstå  detta  som  bakgrund  till  utvecklingen  av  ehälsotjänster  och 
journalsystem  i  Sverige,  då  tillgången  till  vårdinformation  på  nätet  varit  drivande  i 
utveckligen av tjänsteutbudet. CeHis (2012) redogör i sin handlingsplan för en framtidsbild 
av Sverige som ett land där patienten är mer inblandad i sin egen hälsa, men även sin egen 
vård; interaktivitet och vårdkommunikationsteknik är viktiga faktorer i denna framtid. Men 
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med  den  utveckling  som  vi  kunnat  konstatera  äger  rum,  hur  fungerar 
kommunikationsverktygen vi har i dagsläget,  och hur ser vårdpersonalen på de ändringar 
som sker? Det kan tyckas naturligt att ett ökat medverkande i sin egen vård leder till bättre 
allmänhälsa  i  en  befolkning,  men  finns  det  information  vi  som medborgare  inte  bör  ha 
tillgång till? Ökad kunskap om sjukdomsbilder och diagnoser kan bidra till ökad kvalitet på 
egenvård  och  hälsa,  ja,  men  i  vilken  utsträckning  har  den  genomsnittliga  medborgaren 
kapaciteten att tolka den information som en utbildad vårdutövare rör sig med? 

Kreps och Neuhauser (2010) citerar mer än en källa som varnar för problemen med en 
generalisering av patienters förmåga att tillgodogöra sig information. Det är därför viktigt att 
förstå  mottagarens  kontext  vid  designandet  av  system  som  stöttar  eller  förmedlar 
kommunikation,  både  vårdpersonal  sinsemellan,  men  även  mellan  vårdpersonal  och 
patienter.  Målet  med  ehälsotjänster  och  ökad  informationstillgång  för  patienter  är  att 
underlätta kommunikationen mellan de olika parterna inblandade i en behandlingskontext, 
inte att försvåra den. Risken finns dock att om man inte tar hänsyn till både vårdpersonalens 
och patientens olika kunskapsnivåer och behärskning av språk, både i termer om facktermer 
men  även  vardagsspråk,  att  man  istället  bidrar  till  förvirring  och  missförstånd  i 
vårdsituationen, snarare än att minska dessa. 

Den handlingsplan som CeHis (2012)  lagt  fram fokuserar huvudsakligen på patientens 
rätt och möjlighet till  ökad interaktion, kommunikation och informationstillgång med och 
från vårdutövare. Som kontrast så fokuserar SLIT-gruppens (2013) inventering av ehälsa i 
landstingen huvudsakligen på de tekniska aspekterna av IT-utvecklingen och statistik över de 
system,  funktioner  och kvantitativt  mätbara resultat  som dessa producerar.  Om än båda 
dessa  är  användbara  och  berömvärda,  så  saknas  en  viktig  komponent  för  att  förstå  och 
främja  kommunikation  i  vårdsituationen:  vårdpersonalens  egna  erfarenheter  av  sina 
arbetsverktyg  och  deras  effektivitet  i  främjandet  av  kommunikation  i  patient-  och 
vårdpersonalmöten. 

1.1 Syfte/forskningsfråga
Med detta som bakgrund har undertecknad sammanställt denna text i ett försök att besvara 
följande fråga: Hur upplever vårdpersonal att nuvarande ehälsotjänster och journalsystem  
främjar eller hämmar kommunikationen med patienter och kollegor, och hur tar sig dessa  
upplevelser  uttryck  i  vårdpersonalens  syn  på  utvecklingstrender  inom  IT  i  svensk  
sjukvård?

Tanken är  att  mer tydligt  belysa olika  vårdpersonalrollers  upplevelse  av de system de 
använder  sig  av,  för  att  bättre  förstå  kontexten  i  vilken  vårdpersonalen  kommunicerar 
sinsemellan och med sina patienter. Med denna förståelse som grund kan vårdpersonalens 
syn  på  utvecklingstrender  inom  ehälsa  och  vårdsystem  dessutom  hjälpa  till  att  belysa 
potentiella brister och fallgropar i utveckligen av de system som diskuterats.

1.2 Begreppsförklaring
Här följer en lista med olika begrepp som förekommer i denna text och relaterad litteratur,  
samt definitioner på dessa som de används i denna artikel. Notera att dessa definitioner på 
inget sätt kan sägas vara allmängiltiga, då många av dessa ord har regionala och kontextuella 
variationer.
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Digitala/elektroniska journalsystem
Digitala (ibland även kallade ”elektroniska”) journalsystem, i internationell litteratur kända 
som  ”Electronic  Health  Records”  (EHR)  eller  ”Electronic  Medical  Records”  (EMR),  är 
digitaliserade versioner av den traditionella  pappersjournalen (The Office of the National 
Coordinator  for  Health  Information  Technology  (ONC),  n.d.).  Fördelen  med  digitala 
journalsystem är att de tillåter lättare granskning av patientdata genom digitala vårdverktyg, 
lättare kan skickas mellan olika avdelningar, och i många fall även mellan olika vårdutövare. 
Det  bör  noteras  att  om än de  internationella  termerna EHR och  EMR ofta  används  om 
vartannat, så kan definitionerna variera något. EMR anses i många fall vara något föråldrat,  
och ses som mindre kommunicerbart mellan vårdutövare (Garret & Seidman, 2011).

Hälsoinformationsteknologi
Hälsoinformationsteknologi,  i  internationell  litteratur  känt  som  ”Health  Information 
Technology”  (HIT),  är  ett  samlingsnamn för  användandet  av  datoriserade  system för  att 
analysera, lagra, förmedla, granska, stöda beslutsprocesser, samt att stötta kommunikation 
av  hälsorelaterad  information,  såsom  patientjournaler,  provsvar,  patientinformation, 
bokningssystem och dylikt (U.S. Department of Health and Human Services, n.d.). Exempel 
på tjänster och system som faller under denna kategori av IT är digitala journalsystem och 
ehälsotjänster.

Ehälsa
Ehälsa (samt ehälsotjänst och ehälsosystem) åsyftar verktyg och tjänster som använder sig av 
hälsoinformationsteknologi för att förmedla kommunikation och patientinformation, främja 
vårdutövning  och  patientengagemang,  nätverka  bland  patienter  och  vårdpersonal,  samt 
insamla  hälsorelaterad  data  (Europeiska  kommissionen,  n.d.).  Europeiska  kommissionen 
(n.d.) inkluderar även ”grundforskning om virtuell humanfysiologi”, samt ”bokningsprogram 
för operationssalar” i sin definition av ehälsa. Om än detta i högsta grad är korrekt, så är 
dessa funktioner mer sällan åsyftade i vardagsspråk (och sålunda även i denna text), framför 
allt i kontextet ”ehälsotjänst” och ”ehälsosystem”.

Stödsystem
Stödsystem, även kallade supportsystem, är en vag term som kan sägas beskriva system inom 
sjukvården som används mer för stöd av kärnsystem än som kärnsystem i sig. Exempel på 
detta  är  till  exempel  verktyg  (som  inte  är  en  del  av  ett  journalsystem)  som  visualiserar 
patientdata, eller system som främjar patientkommunikation, men inte är direkt involverade 
i kommunikationen i sig. 

Mina vårdkontakter (samt Mina sidor)
Mina  vårdkontakter  är  en  ehälsotjänst  som  tillhandahålls  av  Sveriges  landsting,  genom 
vilken  medborgare  kan  boka  (eller  boka  om)  tid  hos  vårdpersonal,  förnya  recept,  få 
rådgivning,  eller  söka  kontakt  med  vårdgivare  (Mina  vårdkontakter,  2014).  Exakt  vilka 
tjänster  som är  tillgängliga varierar  från vårdcentral  till  vårdcentral,  om än du alltid  har 
tillgång till vissa grundfunktioner, till exempel sms- och epost-påminnelser vid besök eller 
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egna schemalagda vårdaktiviteter (ibid.). För att använda Mina vårdkontakter behöver man 
endast vara svensk medborgare och ha tillgång till  en e-legitimation (ibid.). Mina sidor är 
tidigare namn på samma tjänst, som den hette tidigare i utvecklingsstadiet. 

Uppsalaförsöket
Uppsalaförsöket, i folkmun även kallat för ”Uppsalajournalen”, ”Journalförsöket i Uppsala”, 
och ett antal andra liknande namn, är ett vardagligt namn på ett försök inom ehälsa som 
under 2014 ägt rum i Uppsala län. Försöket går ut på att samtliga medborgare i Uppsala län 
fått tillgång till  sin egen journal (som den finns lagrad hos landstingets vårdinrättningar) 
genom en nätportal. Tanken är att försöket på sikt ska bli en permanent ehälsotjänst inom 
svensk sjukvård,  och vara tillgänglig  i  alla  landets  län.  Diskussion sker fortfarande  kring 
huruvida endast signerade journaler ska visas, eller om även osignerade journaler ska vara 
tillgängliga.

Journalsignering
Signering av en patientjournal är processen genom vilken en vårdutövare digitalt  ”skriver 
under” (en kvarleva från tiden med pappersjournaler) på en anteckning i en patients journal. 
Signeringens funktion är att visa för vem som än läser journalen att en specifik anteckning 
har granskats av författaren och anses vara faktuellt korrekt. Det är därför viktigt att förstå 
att en osignerad journalanteckning inte nödvändigtvis är en korrekt representation av det 
som beskrivs, då den ej ännu granskats av upphovsindividen. 

Bordebild
Bordebild är bokstavligen sin egen definition; det är ett uttryck som används för att beskriva 
”en  bild  av  vad  som  borde  [vara]”.  Med  andra  ord  utgör  en  bordebild  en  konceptuell,  
teoretisk  eller  menad åsikt  om en situations,  föremåls  eller  ideologis  tilltänkta  idealläge. 
Bordebild,  i  vardagsspråk,  kan  anses  beskriva  upphovsindividens  åsikt  om  ”hur  [något] 
borde  vara”.  Används  i  akademiska  kontext  för  att  beskriva  teoretiska  modeller  över 
(föreslagna) fördelaktiga lösningar på givna situationer eller i givna kontext.

2 Relaterad forskning

2.1 Patientmedverkan
Patientmedverkan  har  ökat  markant  runt  om  i  världen  i  takt  med  att  mobil  teknik  och 
uppkopplingsmöjligheter  brett  ut  sig,  framför  allt  i  västvärlden.  Kommunikationskontext 
understödda  av  teknik  såsom  surfplattor,  smartphones,  smartwatches,  molntjänster  och 
mätutrustning i miniformat har berett väg för tjänster som tillåter patienter att lättare mäta, 
kontextualisera,  studera  och  kommunicera  sitt  eget  hälsotillstånd.  Från  enklare 
applikationer,  såsom  kaloriförbränningsappar  och  träningsprogram  som  mäter  potentiell 
muskelutveckling, till utrustning som förmedlar kroppstemperatur och blodtryck direkt till 
vårdavdelningar, så rör sig utvecklingen framåt otroligt fort. 

Detta till trots så är det sällan tekniken implementeras väl, om alls (Kreps & Neuhauser, 
2010).  Detta  är  dessutom  med  de  potentiella  fördelarna  med  tekniken  på  hand;  trots 
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forskning som visar  på fördelarna  med interaktiva  hälsosystem och patientmedverkan  så 
introduceras  tekniken sällan på ett  sätt  som faktiskt  drar  fördel  av möjligheterna  (ibid.). 
Moore,  Alsabeeh,  Apovian,  Murphy,  Coffman,  Cullum-Dugan,  Jenkins och Cabral  (2008) 
visar på hur ett nätbaserat interaktivt dietprogram hjälpte ett avsevärt antal  deltagare att 
minska både vikt och blodtryck. Om än det är oklart  om en kontrollgrupp hade uppvisat 
samma eller bättre resultat, så påvisar programmets relativa effektivitet att ett program med 
låg  driftkostnad  kan  inneha  validitet  för  delar  av  en  befolkning  (ibid.).  Frågan  om  vem 
tjänster är anpassad för är även här väldigt vanlig. Roberts och Japuntich (2009) diskuterar 
individualiseringen av hälsotjänster, och konstaterar att trots utvecklingen av hälsotjänster 
och kommunikationsteknik, så är alla vårdsituationer anpassade för individen, och tar sällan 
hänsyn  till  familjerelationer  eller  partnerskap.  De  redogör  för  svårigheten  att  genomföra 
sådana paradigmskiften, avseende integritet, säkerhet och kommunikationsflöden, men visar 
samtidigt på fördelarna med att närma sig en familjebaserad vårdmodell (ibid.).

2.2 Nätbaserat informationssökande
Det  är  väldigt  vanligt  i  dagsläget  att  människor  med  tillgång  till  internet  använder  den 
åtkomsten  till  att  göra  efterforskningar  kring  både  diagnostiserade  och  odiagnostiserade 
besvär  och sjukdomar.  Om än användningsprofilen  varierar  något,  så  finns  det  en tydlig 
trend  som  visar  att  användandet  av  internet  som  en  informationskälla  kring 
hälsoinformation ökat markant sedan nittotalet. Neuhauser och Kreps (2010) konstaterar att 
en majoritet av internetanvändare i europeiska länder använder sig av internet för att söka 
hälsorelaterad  information.  Hesse  och  Shneiderman  (2007)  konstaterar  vidare  att  allt  
eftersom att internetanvändning ökat i  allmänhet,  så likväl  har användningen av internet 
som en källa  till  hälsoinformation i  synnerhet,  om än de påpekar att  denna information,  
historiskt sett, varit allt annat än korrekt. Iverson et al. (2008) kom till liknande slutsatser i 
sin undersökning av diagnostiserade  cancerpatienter,  och konstaterade  därtill  att  ungefär 
hälften  av  de  patienter  som  använt  sig  av  internet  som  en  informationskälla  kring  sin 
sjukdom  upplevde  sig  vara  mer  engagerade  och  bättre  rustade  för  att  hantera 
sjukdomsförloppet. 

Det finns klart och tydligt en trend inom nätanvändning och hälsoinformation; har man 
tillgång till internet använder man det ofta för att söka information både om bekräftade och 
potentiella  diagnoser.  Viktigt  är  dock  att  förstå  att  användningen  av  internet  för 
hälsorelaterad informationssökning inte kan generaliseras över en population. Fogel, Albert, 
Schnabel, Ditkoff och Neugut (2004) kartlade nätsökningar för kvinnor med bröstcancer, och 
kunde  konstatera  att  för  kanadensiska  kvinnor  så  var  etnicitet,  inkomstnivå  och 
utbildningsnivå faktorer som påverkade huruvida man sökte hälsoinformation på internet. 
Man konstaterade däremot att patienter som blir rekommenderade att söka information på 
internet om en speciell  diagnos sällan gör det  (Fogel  et al.,  2004).  Kreps och Neuhauser 
(2010) redogör vidare för forskning som visar att det är relativt  vanligt att man designar 
kommunikationsflöden  och  kommunikationssystem  på  ett  sätt  som  utgår  från  att 
mottagarpopulationen är en homogen grupp i termer om kultur och ålder. Man talar även om 
fördelarna  med  att  designa  kommunikationssystem  som  är  anpassade  för  mottagarens 
situation,  men konstaterar  att  information  gällande  hälsa,  sjukdomar  och vårdfunktioner 
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oftast  presenteras  på ett  sätt  som gör  den svårtydd för den genomsnittliga  medborgaren 
(ibid.). 

McMullans  (2006) fann att  många läkare  är  oroliga  över patienters  förmåga att  tolka 
information de inhämtar själva, och att detta ska leda till självdiagnostisering, alternativt att 
de begär behandling som inte är tillgänglig eller relevant.  Dedding et al.  (2011) redovisar 
dock att det inte finns något stöd för detta antagande. Detta utgör en intressant kontrast och 
påvisar  en  delvis  systematisk  kognitiv  dissonans,  där  vårdutövare  bekymrar  sig  över 
patienters  förmåga  att  tolka  vårdinformation,  men  därtill  bidrar  till  att  producera 
vårdinformation  som  är,  per  definition,  svårtolkad  för  patienten.  Det  faktum  att  vissa 
vårdutövare  känner  sig  hotade  av  välinformerade  patienter  (McMullan,  2006)  bidrar  till 
frågan om medvetenheten och upphovet till denna konflikterande kommunikationsmodell. 
McMullan  (2006)  konstaterar  även  att  en  stor  andel  av  vårdpersonal  historiskt  sett  inte 
upplevt  att  patienter  kan  hantera  negativ  information  om  det  egna  hälsotillståndet,  och 
därför frånhåller sig att informera patienten om viktiga detaljer som gäller dennes diagnos. 
Att patienter skulle vilja vara frånhållna information eller detaljer om sitt tillstånd, eller få 
enklare,  striktare  direktiv  utan förklaringar,  förkastar  dock Jenkins,  Fallowfield  och Saul 
(2001). Man konstaterar att en överväldigande majoritet av cancerpatienter vill ha så mycket 
information som möjligt om både negativa och positiva aspekter av sin sjukdomsbild (ibid.). 
De redogör vidare för att om än vissa patientgrupper (t.ex. äldre) är mer benägna att lämna 
beslutsfattande till sin läkare, så innebär detta inte att de inte vill besitta informationen som 
ligger  bakom  de  beslut  som  tas;  något  som  ofta  missuppfattas  av  läkare,  som  därför 
frånhåller patienten information som denne egentligen önskar ta del av (ibid.).  Detta kan 
formaliseras som praktiska fall  av oönskad paternalism i vårdsituationen (Birkler & Dahl,  
2014).  Den  oönskade  paternalismen  kan  komma  att  öka  när  kommunikationskanaler 
överlåtes i större grad till det digitala formatet; när personmöten minskar finns det risk att 
information som skulle förmedlats i ett möte ansikte mot ansikte uteblir när informationen 
måste  uttryckas  i  digitalt  format  (ibid.).  Risken  finns  då  att  patienten,  som  nu  saknar 
information  om  sin  egen  sjukdomsbild,  inte  kan  ta  hänsyn  till  förändringar  i  den  egna 
sjukdomsbilden,  och  avskriver  potentiellt  skadliga  symptom  som  irrelevanta,  då 
informationen  som inhämtats  från  ansvarig  vårdpersonal  varit  bristfällig,  i  ett  missriktat 
försök att begränsa informationsmängden.

3. Metod
För  att  förstå  interpersonlig  kommunikation,  både  vårdpersonal  sinsemellan,  men  även 
mellan  vårdpersonal  och  patienter,  som  en  påverkan  på,  och  av,  vård-,  journal-  och 
ehälsosystem,  är  det  absolut  nödvändigt  att  inte  bara  dokumentera  vårdpersonalens 
värdering av dessa system, utan även orsaken till  dessa värderingar.  Svaret på frågan om 
huruvida  en  så  kallad  kvalitativ  respektive  kvantitativ  metod  skulle  brukas  var  relativt 
självskriven i fallet av denna undersökning, då det som ämnades analyseras inte kunde mätas 
rent statistiskt eller kvantifieras. Variationerna och likheterna i vårdpersonalens upplevelser 
kring hur de olika vårdsystemen man använder främjar, eller hämmar, kommunikation i det 
egna arbetet  motiverade behovet av ett  metodval  som främjade ett  kvalitativt  djup i  den 
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information som insamlades; specifikt, som kunde locka fram och samla upp nyanser i de 
åsikter som vårdpersonal delgav (Kvale, 1997). 

Valet av en kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod motiverades sålunda av behovet 
av att inhämta detaljerad information om de individuella vårdutövarnas upplevelser kring de 
för-  och  nackdelar  som  fanns  med  de  system  man  använder  i  vardagen,  samt  deras 
ställningstagande till ett fåtal samtida utvecklingstrender inom elektroniska journalsystem (i 
internationell  litteratur  ofta  kallade  EHR,  Electronic  Health  Records)  och  ehälsotjänster. 
Tanken var att ge respondenterna möjligheten att med egna ord beskriva utvalda aspekter av 
sin arbetssituation och arbetsprocess (ibid.).  Detta var tänkt att främja tolkningen av det 
insamlade  materialet;  juxtapositioneringen  av  ett  lägre  antal  respondenters  berättelser 
ställda mot aktuell forskning gjorde det mer rimligt att kunna uttröna upphov till de åsikter 
som delgivits  av respondenterna,  till  skillnad från den större mängd statistiska data som 
skulle insamlats vid valet av en kvantitativ metod.

Valet  av  intervju  som  datainsamlingsmetod,  snarare  än  en  deltagande  observation, 
motiverades av önskan att få ta del av vårdpersonalens upplevelser av sin vardag i ett kontext 
som inte påverkade deras arbetssituation.  Vidare  är  det  orimligt  att genomföra en direkt 
observation vid patientmöten, då patientsäkerhet och sekretesslagar inte tillåter detta. Det 
hade  därmed  dessutom  varit  oetiskt  att  förlita  sig  på  tolkningar  av  situationer  där  de 
observerade parterna är utsatta. 

3.1 Forskningsetiska ställningstaganden
Varje respondent som intervjuats har i förväg meddelats om vilka forskningsetiska principer 
som  detta  arbete  underkastar  sig.  I  vissa  fall  har  denna  kommunikation  skett  endast 
muntligt, men i regel presenterades informationen skriftligt (via epost). I samband med varje 
intervju har respondenterna även fått ta del av och muntligt godkänna de forskningsetiska 
principer som arbetet och intervjuerna underkastats.

Alla  respondenters  deltagande  är  anonyma;  endast  undertecknad  känner  till  deras 
identitet.  Ingen  information  presenteras  i  detta  dokument  som  kan  härledas  till  
respondenternas riktiga identitet. Alla respondenter, i de fall att de citeras, har tilldelats ett 
fingerat namn. Samtliga respondenter har informerats om att de ej behöver svara på frågor 
de ej önskar svara på, och behöver inte uppge någon anledning till detta.

Samtliga  data  som insamlas  i  samband  med författandet  av  detta  dokument  används 
endast i produktionen av detta dokument. Ingen insamlad data lämnas ut till, eller används 
av,  andra  forskare  i  detta  eller  andra sammanhang;  ingen insamlad data  återanvänds  av 
undertecknad  i  andra  sammanhang.  När  dokumentet  färdigställts  och  publicerats  så 
destrueras all insamlad data, för att skydda respondenternas identitet och integritet.

Alla respondenter har möjligheten att när som helst dra sig ur, utan att behöva ange en 
anledning. All data som insamlats genom den respondenten destrueras då snarast. 

Som förtydligande: all information ovan har delgivits samtliga respondenter muntligen, 
och godkänts av dessa, i samband med varje intervju.

3.2 Datainsamling
Valet av respondenter gjordes genom bekvämlighetsurval.  Undertecknad önskade tillämpa 
stratifierat  slumpmässigt  urval,  men då  ytterest  få  tillfrågade  parter  ville  ställa  upp som 
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respondenter, så valdes istället bekvämlighetsurval som urvalsmetod, för att säkerställa ett 
användbart antal respondenter. 

Då denna undersökning ej  är  hypotesprövande,  utan ämnar låta  respondenterna delge 
sina åsikter gällande utvalda teman så ledigt som möjligt, ansågs en kvalitativ intervju vara 
det  bästa  sättet  att  låta  respondenterna  förmedla  sina  tankar  på  ett  personligt  och 
självständigt  sätt  (Kvale,  1997).  Valet  av  en  semistrukturerad  intervju  som  intervjutyp 
motiverades av önskan att ge respondenterna en känsla av frihet i sin möjlighet att delge sina 
tankar kring de frågor som ställs, men ändå så pass strukturerad att diskussionen styrs mot 
de ämnen som är relevanta för undersökningen (Bryman, 2002).

Det genomfördes sammanlagt sex intervjuer, varav en skedde i ett förskede till arbetet, då 
intervjufrågorna  inte  var  fullt  etablerade,  och  sålunda  inte  anses  vara  tillämpbar.  Data 
insamlad under den första intervjun kommer sålunda inte användas i analysen.

Tabell 1 (se nedan) redogör för var och hur intervjuerna ägt rum, deras längd, samt varje 
respondents yrkesroll. Tabellens struktur är baserad på en liknande tabell av Ericsson och 
Granqvist (2013). Om inte annat anges så skedde telefonintervju via Skypesamtal, inspelade 
med hjälp av MP3 Skype Recorder. Samtliga respondenter meddelades om detta i förväg, och 
godkände inspelningen.

Respondent Yrkesroll Intervjusituation Intervjulängd

Respondent 11 Politiker Fysiskt möte 31 min 17 sek

Respondent 2 Sjuksköterska Telefonintervju 1 tim 21 min 11 sek2

Respondent 3 Läkare (primärvården) Telefonintervju 43 min 4 sek

Respondent 4 Läkare (primär- och 
specialistvård) Fysiskt möte 30 min 16 sek

Respondent 53 ST-läkare Telefonintervju (ej 
inspelad) Ca 35 minuter

Respondent 6 Undersköterska Telefonintervju 48 min 49 sek

Tabell 1: Respondenter

3.3 Bearbetning av material
Materialet  som  insamlades  i  samband  med  undersökningen  tog  sig  två  uttryck: 
ljudupptagningar  från  de  intervjuer  som  genomförts  (med  ett  undantag),  samt  gedigna 
anteckningar från desamma. Samtliga intervjuer genomlyssnades efter det att de spelats in, 
och innehållet kategoriserades efter tema, och kodades efter sammanhang. 

1 Respondent 1 är den respondent som inte delgavs de slutgiltiga intervjufrågorna, och vars data därför 
uteslutits från analysen.
2 Intervjun med respondent 2 innehöll diskussion som inte direkt relaterade till undersökningen, 
därav intervjuns längd. 
3 Respondent 5 intervjuades via en vanlig telefon, utan möjlighet att spela in samtalet. Gedigna 
anteckningar togs istället. Intervjulängden är sålunda okänd, men uppskattas varit 30 minuter.
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Då  denna  undersökning  inte  är  hypotesprövande,  utan  ämnar  försöka  beskriva  och 
formulera en hypotes kring de trender som redogjorts för av respondenterna, valdes grundad 
teori  som bearbetningsmetod.  Tanken var  att  då  det  saknas  forskning på  detta  specifika 
tema,  så  vore  det  orimligt  att  försöka  pröva  en  teori  utan  att  förstå  vad  den  tänkta 
befolkningen motiverades av i sin arbetsmiljö. Då undertecknad använde sig av grundad teori 
så kategoriserades inte materialet som insamlats enligt förbestämda kategorier, utan istället  
för  trender  i  innehållet  och  de  berättelser  som  delgavs  av  respondenterna  (Bryant  & 
Charmaz, 2007). Målet var att låta kategorier i den insamlade datan framträda utan alltför 
många förutfattande meningar om dess möjliga ursprung, och på så sätt undvika att begränsa 
tankesättet på vilket datan granskades (ibid.). 

Efter det att materialet kategoriserats, så kodades det efter återkommande svar och idéer 
som  presenterades  av  respondenterna.  Denna  data  redogjordes  sedan  för  i  denna  text  i 
resultatdelen, indelat i olika sektioner baserat på kategoritillhörighet.

3.4 Begränsningar
Då  grundad  teori  inte  kräver  att  analysmaterialet  måste  vara  i  textformat  för  att  kunna 
kategoriseras  och kodas,  har  undertecknad valt  att  endast  transskribera utvalda  delar  av 
intervjuerna. Målet var att istället lyssna igenom intervjuerna flertalet gånger, för att fånga 
upp nyanser i respondenternas berättelser som inte är syntaktiska, utan av en mer semantisk 
natur (tonläge, formulering, retorisk teknik). Det ska nämnas återigen att en av intervjuerna 
inte kunde spelas in på grund av tekniska begräsningar; i detta fall  finns det dock ytterst  
utförliga anteckningar över respondentens berättelse.

Valet  av respondenter begränsades av den bristande tillgången till  respondenter.  Detta 
fick till följd att endast respondenter från två städer tillfrågades. Urvalsgruppen var relativt 
liten. 

Vissa referenser är något äldre; dock så är alla äldre referenser bedömda att fortfarande 
relevanta för ämnet i fråga, i de fall de har använts.

4. Resultat

4.1 Upplevelser kring journalsystem
De journalsystem som respondenterna använde sig av märktes det tydligt var en källa till 
både frustration och tillfredsställelse, framför allt för de som hade erfarenhet av mer än ett  
system.  Återkommande  källor  till  frustration  var  framför  allt  gränssnitt  och  bristen  på 
översyn  i  systemen.  Gränssnitten  uppgav  flertalet  respondenter  ofta  var  kontraintuitiva,  
svåra att lära sig, bristande i sin logiska struktur (menyer och dylikt kategoriserades inte 
enligt läkarnas egna vanor), samt att de upplevde dem som utformade för någon som inte 
arbetar i vårdyrket (med kommentarer om att de upplevdes att vara designade av och för IT-  
och utvecklingspersonal). Majoriteten av respondenterna konstaterade även att flera av de 
olika systemen man arbetade i hade bristande översyn på ett eller annat sätt; TakeCare, som 
används till stor del i stockholmsregionen, sades ge en bra översyn över journalposter, men 
krävde otroligt mycket klickande för att faktiskt kunna tillgodogöra sig informationen, och 
gjorde ingen större skillnad på summeringar av hälsotillstånd och mindre uppdateringar. En 
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respondent uttryckte en saknad av pappersjournaler på grund av att de upplevdes ha varit 
bättre för att få en översikt över patientens hälsotillstånd; respondenten kommenterade dock 
på att nackdelarna var fler  än fördelarna jämfört  med digitala journalsystem, men sörjde 
dock att de upplevdes som “rörigare”. En respondent berättade att vederbörande föredrog 
TakeCare i det att det var lätt att sortera journalposter efter deras ursprung och vilka sökord 
som en post förknippats med. En annan respondent konstaterade istället att TakeCare krävde 
för mycket arbete för att  komma åt individuella journalposter,  och ansåg att  designen av 
gränssnittet bidrog till att öka tiden som krävdes för att gå igenom patientjournaler, vilket 
resulterade  i  mindre  tid  för  att  träffa  patienter.  Det  bör  nämnas  att  TakeCare  används 
huvudsakligen  på  sjukhus,  och  i  mindre  utsträckning  på  primärvårdscentraler.  En 
respondent, med erfarenhet av både Cosmic och TakeCare, menade på att gränssnitten skiljer 
sig mycket från system till system. Vederbörande anmärkte att Cosmic ger bättre översikt och 
var bättre för vårdplanering, samt att gränssnittet var mer användarvänligt; vederbörande 
konstaterade även att, i vederbörandes upplevelse, så var TakeCare-gränssnittet mer designat 
för  användning  av  tekniskt  kunniga  individer,  till  skillnad  från  Cosmic,  som  var  mer 
användarvänligt. Det bör noteras att detta till trots så har denna respondent erfarenhet av IT-
teknik och system, varvid hans bakgrund säkerligen påverkar hans syn på systemen. Detta 
utlåtande stöttas av en annan respondents utsaga, som kommenterade på att det var stor 
skillnad  mellan  TakeCare  och  ProfDoc  Journal  3,  då  ProfDoc  var  betydligt  mer 
användarvänligt.

Återkommande var frustrationen över de,  av respondenterna identifierade,  brister som 
resulterade i “onödigt” arbete, eller att arbetsbördan på annat sätt drygades ut, med följd av 
att man gavs mindre tid till möte med patienter. En respondent, med erfarenhet av ProfDoc 
 Journal  3,  kommenterade  på  att  om  än  systemet  var  väl  lämpat  för  arbetskontexten 
(primärvårdcentral),  så  var  det  tydligt  att  gränssnittet  designats  för  administrativa 
medarbetare, snarare än för läkare och sköterskor. Det förklarades med att administrativa 
funktioner var lätta att komma åt och använda, medan andra funktioner kunde vara mer 
komplicerade.  Även  här  uppgavs  ett  överflöd  av  klickande  som  en  källa  till  frustration. 
Respondenten i fråga uppgav att vederbörande spenderade minst 1 - 2 timmar om dagen på 
att skriva i, eller diktera för, journalen. 

Fördelar som lyftes av två respondenter gällde i båda fall TakeCare. Båda respondenterna 
menade på att  TakeCare hade,  det  överflödiga klickandet  till  trots,  bra stöd i  det  att  det  
kopplade samman många system, så att man hade tillgång till,  i  största möjliga mån, den 
information  man  önskade  ta  del  av.  Detta  utan  att  behöva  byta  system.  Detta  återkom 
dessutom som en mindre frustration bland två andra respondenter i användningen av andra 
system, som konstaterade att om än det inte alltid var nödvändigt, så hade det underlättat  
det  egna  arbetet  om  man  hade  kommit  åt  journalanteckningar  och  provsvar  från  andra 
avdelningar eller vårdinrättningar lättare. Framför allt om detta kunde göras utan att behöva 
byta system, eller än värre, beställa papperskopior. En respondent ansåg dock att TakeCare,  
av denna anledning, var något integritetskränkande, då det var väldigt lätt för vårdpersonal 
att ta del av information som var irrelevant i ett givet fall. Exempel som gavs var att en läkare 
som behandlar en patient för benbrott kan läsa om dennes psykiska vårdtillstånd, något som 
inte är relevant för behandlingen i fråga. Respondenten presenterade detta som ett resultat 
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av systemets design, och antydde att vederbörande inte ansåg att det var avsiktligt, om än 
detta naturligtvis inte förmildrade problemet.

En sammanfattning av de trender gällande journalsystem som framkom i intervjuerna är:
• Frustration över gränssnittsdesign som bidrar till överdriven tidsanvändning till icke-

relevanta interaktioner (t.ex. överdrivet klickande, växlande mellan olika system, etc.)
• Frustration över icke användarvänliga och kontraintuitiva användargränssnitt
• Frustration över bristande översyn i  journalsystemen;  svårt  att  få en strukturerad 

inblick i patientens hälsotillstånd
• Frustration  över  brist  på,  eller  överflöd  av  tillgång  till,  information  som antingen 

saknar relevans, eller inte är relevant nog för patientens hälsotillstånd
• Tillfredsställelse  vid  arbete  i  system  där  information  från  olika  avdelningar,  t.ex. 

provsvar, röntgensvar och dylikt, fanns samlade i samma system

4.2 Upplevelser kring ehälso- och stödsystem
Med endast ett undantag så uppgav samtliga respondenter att de inte använde sig av epost 
för  patientkontakt.  En  återkommande  anledning  som  citerades  var  bristen  på 
patientsäkerhet  och  möjligheten  att  säkerställa  patientens  integritet;  flera  respondenter 
uppgav  att  de  inte  vill  riskera  att  patientinformation  hamnar  i  händerna  på  någon som 
patienten inte ämnat ge informationen till, oavsett hur det går tillväga. Den respondent som 
utgjorde undantaget uppgav att epostkontakt mestadels genomfördes för att boka återbesök, 
och  i  kontakt  med  annan  vårdpersonal  på  kommunen,  då  respondenten  jobbade 
gränsöverskridande mellan kommun och landsting. 

Flertalet  respondenter  uppgav att  de använde sig av ehälsotjänster,  i  synnerhet  “Mina 
vårdkontakter”. Tjänsten användes i första fall för att boka tider och förnya recept, om än två  
respondenter uppgav att de även delgav rådgivning via tjänsten. Av de respondenter som 
nyttjade “Mina vårdkontakter” så upplevde majoriteten av dem att tjänsten var “långsam” 
och  “seg”;  en  respondent  angav  sekretess  som  anledning  till  detta,  medan  en  annan 
kommenterade på att tjänsten tillät en (upp till) tre dagars svarstid, vilket innebar att det inte 
upplevdes som lika omedelbart  som telefonkontakt.  En respondent uppgav att  endast  en 
väldigt  liten  del  av  kommunikationen  skedde  via  “Mina  vårdkontakter”;  respondenten 
uppskattade  detta  till  10%,  medan  övrig  kontakt  skedde  via  telefon  (med  undantag  för 
personmöten). 

Två respondenter uppgav en viss irritation med att “Mina vårdkontakter” och “Mina sidor” 
inte var integrerade med övriga system; varje system hade en separat inloggningsfunktion, 
vilket innebar ökat arbete för att koppla samman de olika funktionerna; tid som togs från 
patientmöten. Få respondenter uppvisade någon större förtrolighet med, eller kunskap om 
ehälsotjänster,  annat  än  “Mina  vårdkontakter”,  “Mina  sidor”,  “1177.se”,  samt 
Uppsalaförsöket.

En  sammanfattning  av  trender  gällande  ehälso-  och  stödsystem  som  framkom  i 
intervjuerna är:

• En frustration över trögheten i tjänsten “Mina vårdkontakter”
• Ett bristande förtroende för epost som säker kommunikationskanal
• En bristande förtrolighet med ehälsofenomenet och möjliga ehälsotjänster
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4.3 Upplevelser kring utvecklingstrender inom 
vårdkommunikation

Med  endast  ett  undantag  var  samtliga  respondenter  medvetna  om  det  så  kallade 
“Uppsalaförsöket”, genom vilket medborgare i Uppsala län får tillgång till sin journal via en 
ehälsotjänst på nätet. Åsikterna om dess effektivitet och resultat gick isär. Dock var det ingen 
respondent som inte uppvisade en viss reservation mot försöket, om än motiven skiljde sig 
från respondent till respondent. En respondent var på det stora positivt inställd till försöket, 
och  uppgav  att  det  var  bra  att  “...  patienten  får  komma med i  sin  egen  vård”.  Samma 
respondent  uttryckte  åsikten  det  var  fördelaktigt  att  patienten  får  en  plats  där  all 
vårdinformation  som delas  ut  lätt  är  åtkomlig,  då  det  är  väldigt  vanligt  i  vederbörandes 
erfarenhet  att  patienter gärna glömmer bort  information  som de delgivits.  Respondenten 
uttryckte dock en rädsla för att information skulle misstolkas, då många likartade diagnoser 
kan innebära väldigt olika sjukdomsförlopp; något som inte patienterna är medvetna om, och 
därför lätt kan misstolka informationen. Samtliga respondenter instämde i denna kritik mot 
försöket; en respondent uppgav att vederbörande inte ville att patienten skulle få ta del av  
anteckningarna, då journalen uppgavs vara “... ett arbetsverktyg för mig och mina kollegor,  
det är inte till för patienten”. 

En annan respondent kommenterade Uppsalaförsöket med att det, förutom syntaktiska 
olikheter, är lätt att patienten tar del av information som formulerats som hypotes snarare än 
diagnos,  men misstolkar  detta som det senare.  Samma respondent konstaterade även att 
patienten redan har tillgång till sin journal via sin vårdcentral, om denne vill det (med viss 
fördröjning),  och att ett system som det som Uppsalaförsöket innebär skulle vara otroligt 
kostsamt för vården, med förhållandevis lite förtjänst. Respondenten medgav att “Jag ser 
inte behovet”. Återkommande kommenterar var även att man vill kunna uttrycka sig fritt i  
journalen,  utan  känslan  av  att  det  som  skrivs  granskas  av  patienten.  En  respondent 
konstaterade att vederbörande var rädd för att patienten skulle ta illa vid sig om denne läste 
journalanteckningar som inte var avsedd för denne, speciellt om missförstånd lätt uppstår. 
En annan uttryckte liknande åsikter, och uttryckte en rädsla för att det skulle resultera i att 
vårdpersonal  skulle  använda mer obskyr  och  svävande  lingo,  i  ett  försök att  göra texten 
svårtolkad för patienten, vilket i sin tur skulle kunna leda till än värre missförstånd; inte bara 
mellan vårdpersonal och patient, men även vårdpersonal sinsemellan. En annan respondent 
konstaterade att lösningen på detta skulle kräva en “sidojournal” där läkare kunde föra dessa 
typer av anteckningar, något som denne ansåg vara otroligt opraktiskt.

Två respondenter uttryckte dessutom stor oro för och kritik mot förslaget (som diskuteras 
i  Uppsalaförsöket)  att  även  osignerade  journaler  skulle  visas  för  patienten  i  denna 
ehälsotjänst.  En av de två respondenterna kallade detta koncept för “helt fel” och “rentav 
farligt”, och konstaterade att journaler signeras av en anledning; att man vill få en chans att 
gå igenom anteckningar  för eventuella fel och brister innan de publiceras.  En fördel  som 
lyftes i samband med detta var dock att det skulle tvinga läkare och sköterskor som skriver i  
journaler både att skriva tydligare för att göra det tillgängligt för patienten. Man uttryckte 
även tron på   att det skulle påtvinga ett större mått av objektivitet på vårdpersonalen, då 
personliga värderingar inte längre kunde nedtecknas, i och med att patienterna skulle ta del 
av informationen.
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Av  de  respondenter  som diskuterade  fenomen såsom fjärrmätning  av  blodtryck,  puls, 
kroppstemperatur  och  dylikt,  som  sedan  skickas  via  applikationer  eller  tjänster  till 
vårdgivare, så var samtliga mycket positiva till möjligheten. En respondent uttryckte en mild 
oro över att informationen skulle kunna vara inkorrekt, eller att informationsmängden skulle 
bli  överväldigande.  En  annan  respondent  konstaterade  dock  att  många  mätvärden  (t.ex. 
blodtryck)  förmodligen  skulle  vara  bättre  om  de  mättes  i  hemmet,  då  detta  är  det  mer 
naturliga tillståndet  för patienten.  Denna mätning skulle  ej  heller  kräva kvittering av dyr 
utrustning från vårdcentralen, utan skulle kunna drivas med mindre, hemvänlig utrustning, 
någonting som respondenten uttryckte en förtjusning för, då minskade mätkostnader skulle 
innebära mer resurser åt de patienter som behöver mer tid.

En sammanfattning av de trender gällande utvecklingstrender inom vårdkommunikation 
som framkom i intervjuerna är:

• Positiv inställning till att patienter engageras mer i sin egen vård via ehälsotjänster,  
men…

• Genomgående  negativ  inställning  till  det  tillvägagångssätt  som  Uppsalaförsöket 
använder sig av

• Oro  över  att  digital  tillgång  till  journaler  ska  leda  till  missförstånd  och 
kommunikationssvårigheter

• Oro över  att  digital  tillgång  till  journaler  ska  leda  till  känslor  av  upprördhet  och 
kränkning hos patienter som misstolkar information däri

• Oro över att kommentarer som görs i yrket ska tas ur kontext och negativt påverka 
patient-vårdpersonal-förhållandet

• Oro över att patienter med tillgång till  osignerade journaler ska dra slutsatser över 
information som inte är slutgiltig eller granskad

• Positiv inställning till och önskan att mätvärden kan tas i hemmet och kommuniceras 
via ehälsotjänster; överväldigande positiv inställning till självrapporterade data

5. Diskussion
Här följer en diskussion kring de resultat som framkommit i samband med undersökningen. 
Samtliga fem respondenters berättelser har ställts mot varandra i ett försök att formulera en 
hypotes  gällande  kommunikationsmöjligheter  och  barriärer  för  detsamma  inom journal-, 
stöd-  och  ehälsosystem,  både  samtida  och  framtida.  Tidigare  forskning  har  visat  att 
förväntningar  på digitala  journalsystem varierat  kraftigt,  och resultat  kunnat påverkas av 
personalens tidigare erfarenheter (Kirkendall et al., 2013). Detta ökar vikten av en djupare 
förståelse för vårdpersonalens erfarenheter av sina arbetsverktyg (specifikt, journal-, stöd- 
och ehälsosystem), i kontrast med de vanligast förekommande perspektiven på hälsosystem; 
nämligen de av patienter och administrativa enheter formulerade problem- och bordebilder. 

5.1 Kommunikation i samtida journalsystem
Många av  de barriärer  som respondenterna  upplevde i  de  journalsystem man arbetade i 
kunde härledas till att vara av teknisk natur. Kontraintuitiva gränssnitt, brist på översikt och 
överflöd av, eller brist på, relevant information var alla återkommande negativa upplevelser. 
Därtill  upplevelsen att vissa system inte designats med vårdpersonal  i  åtanke (något som 
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bidrar till den första punkten ovan). Frågor om patientsäkerhet och integritet diskuterades 
också,  om än  mer sällan.  Anderson (2007)  konstaterar  att  europeiska  länder  i  regel  har 
betydligt  bättre  dataskydd  än  USA,  med  myndigheter  som  värnar  om  patienters  (och 
medbogares) rättighet till integritet och privatliv. Detta till trots så uppgav en respondent att 
information som inte var relevant för en pågående behandling var lätt att komma åt, och om 
än det fanns system i bruk för att granska åtkomst till journaler om individer man inte hade 
vårdansvar för, så fanns det ingenting som hindrade att man tog del av information om en 
patient man faktiskt vårdade, oavsett om informationen var relevant för vårdmötet eller inte. 
En annan respondent gick så långt som att säga att vederbörande gärna läste på om allt i en 
patients journal, då det inte fanns några regler som förbjöd det, i ett försök att bättre kunna 
sympatisera med patientens situation och bakgrund. Motivet uppgavs vara helt altruistiskt; 
respondenten uppvisade ett stort mått empati för sina patienter, och motiverade sitt intresse 
med att:

“[Jag] möter patienten på patientens nivå, att se dem som  
någon  man  ska  hjälpa.  …  [Jag]  brukar  skämta  med  
patienterna att de är min chef när jag arbetar med dem. …  
De  ska  känna  att  de  är  delaktiga  [i  sin  vård].”  
- Respondent 6

Inställningen som respondenten beskriver motsvarar i stor utsträckning den definition av det 
mest effektiva vårdmötet som redogjort för av Haidet et al. (2006). Om än detta är berömvärt 
så kvarstår frågan om de etiska implikationerna av handlandet. Som Birkler och Dahl (2014) 
konstaterar så förutsätter effektivt användande av digitala journaler att de juridiska kraven 
på samtycke efterföljs, och att man inte frångår patientens rättighet till att själv välja vilken 
information  man  delger  sin  läkare.  I  takt  med  att  allt  mer  information  om  individer 
digitaliseras så ökar risken att denna information hamnar i orätta händer, om man inte slår 
vakt om medborgarens rätt till personlig integritet. Frågan om patientsäkerhet blir därför en 
viktig  komponent  i  diskussionen  om  hur  vårdkommunikation  utformas.  Dessvärre  är 
reglerna för detta i ständig förändring. En respondent medgav att vederbörande upplevde en 
viss frustration med landstinget man samarbetade med, då riktlinjerna för vad som gällde 
ändrades från år till år, vilket gjorde det svårt att hålla någon form av konstant struktur för 
arbetsregler.

Respondenternas frustration med kontraintuitiva gränssnitt och användargränssnitt som 
inte upplevts som designade för vårdpersonalen själva är något som tyvärr identifieras som 
ett återkommande problem inom professionen. Anderson (2007) konstaterar att förtroendet 
för levernatörers förmåga att kunna producera applikationer som lever upp till förväntningar 
och behov är otroligt lågt. Neuhauser och Kreps (2010) likaså redogör för flera rapporter som 
konstaterar att många system som ska underlätta kommunikation vårdpersonal sinsemellan 
och mellan patient och vårdutövare  ofta är  dåligt  implementerade.  Två respondenter  gav 
dock en intressant kommentar till denna frustration. I båda fallen konstaterade man att man 
hade blivit inbjuden till situationer där man hade getts tillfälle att påverka utvecklingen av 
system, men att man inte ansåg sig ha tid över från patientmöten (då man som nämnt redan 
upplevde att alltför mycket tid saknades till dessa). Man uppvisade även en oro för att man, 
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om  man  delgav  sina  åsikter,  skulle  göras  till  en  galjonsfigur  eller  representant  för  de 
designval som gjordes, något som man ej önskade förkroppsliga.

Den rapporterade bristen på översyn, både som ett resultat av att man arbetar i system 
som inte  designats  för  vårdpersonalen,  eller  att  man tvingas  använda  flera  olika  system 
simultant, är en återkommande brist inom svensk sjukvård. Samtliga respondenter uppgav 
någon form av frustration över situationer där man tvingades hantera många olika system 
samtidigt, eller oförmågan av ett enda system att hantera många olika funktioner samtidigt. 
Anderson (2007) konstaterar att det är ett återkommande problem inom ehälsa och IT inom 
vården att systemen inte kommunicerar med varandra. Detta gör sig gällande både mellan 
system,  men  även  inom  ett  givet  system.  En anledning,  menar  Anderson  (2007),  är  att 
utvecklingen  av  IT-system  för  vården  ofta  sker  hos  privata  företag,  vilket  innebär  att  
kommunikationsmodellen  är  av  en  proprietär  eller  annars  upphovsrättsskyddad  design, 
vilket innebär att man är ovillig att dela med sig information om funktionaliteten till andra 
företag, av rädsla för att de ska tjäna pengar på den egna utvecklingen. 

Birkler och Dahl (2014) anmärker på att det är beklagligt vanligt att flera system används 
simultant, och att det ej är fördelaktigt när så görs. Som de konstaterar: “Ett system är bra,  
många system är inte bättre”  (Birkler & Dahl, 2014, s. 45). SLIT-gruppens (2013) rapport 
redovisar  ett  stort  antal  system  som  är  i  bruk  i  svensk  sjukvård  i  dagsläget.  Man 
kommenterar att antalet leverantörer sjunkit avsevärt de senaste åren, men ännu finns det 
ett antal  system i bruk, få av vilka är kapabla till  att  kommunicera med varandra (SLIT-
gruppen,  2013).  Därtill  finns  det  ännu  fler  stödsystem,  varav  långt  ifrån  alla  kan 
kommunicera med journalsystemen man använder. 

Intressant i respondenternas redogörelse för kommunikation genom journalsystemen är 
att endast en respondent delgav någon form av oro över att annan vårdpersonal skulle ha 
svårighet  att  tolka  de  egna  anteckningarna.  Vederbörande  motiverades  inte  av  sin  egen 
anteckningsmetod, utan beskrev det (i diskussion kring Uppsalaförsöket) som ett resultat av 
att olika vårdinrättningar har olika praxis och lingo, och att de subtila undertoner som blir  
tydliga  för  personal  i  samma  arbetsmiljö  kan  gå  förlorade  vid  överföring  till  ett  annat 
arbetskontext.  Ingen av de andra respondenterna uppgav något tvivel  på sin förmåga att  
tolka,  eller  författa,  information  på  ett  korrekt  sätt  för  att  främja  precision  i 
kommunikationen mellan sig själva och andra vårdutövare.  Detta kan vara ett resultat  av 
standardiserad utbildning inom vårdprofessionen, och gemensamma riktlinjer från landsting 
och kommuner för hur man ska kommunicera.  Troligt är dock att man underskattar den 
semantiska barriären för kommunikation, och gör misstaget att utgå från att bara för att man 
använder samma syntax, så är den semantiska tolkningen av syntaxen densamma (Carlile, 
2002).  Det  är  intressant  att  se  detta  i  kontrast  till  den upplevda oron att  patienter  som 
tillgodogör sig information om diagnoser och sjukdomstillstånd inte har förmågan att tolka 
informationen på ett korrekt sätt,  framför allt  när man saknar information om patientens 
kunskapsbakgrund. McMullan (2006) konstaterade att många läkare känner sig oroliga över 
patienternas möjlighet att tolka den information de inhämtade själva. Detta bidrar till bilden 
av  en mild  kognitiv  dissonans,  där  man som vårdutövare  oroar  sig över  att  patienten är 
oförmögen att tolka vårdinformation, men att man är säker på sin egen förmåga att göra 
detsamma.  Detta  blir  ännu  mer  intressant  i  ljuset  av  det  faktum  att  det  ofta  är 
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vårdpersonalen  själva  som författat  den text  som patienten  ska tolka  (en  återkommande 
reflektion från respondenterna kring Uppsalaförsöket). 

5.2 Kommunikation i ehälso- och stödsystem
Något som genomsyrade respondenternas upplevelse av ehälsosystem, med ett undantag, var 
en  brist  på  erfarenhet  och  kunskap  kring  vad  ehälsa  innebär  och  vilka  möjligheter  det 
erbjuder.  Endast en av respondenterna uppvisade någon form av förtrolighet  med ehälsa 
utanför de som användes i dagsläget. Flera respondenter kommenterade på att de i använde 
sig  av  systemen  i  mycket  liten  utsträckning;  en  respondent  uppskattade  att  “Mina 
vårdkontakter”  endast  stod  för  10%  av  (exkluderande  personmöten) 
patientkommunikationen.  Detta  trots  tjänstens  förhållandevis  snabba  utbredning  och 
användning, om man ser till när den togs i bruk (CeHis, 2012). 

Två av respondenterna anmärkte på att man sällan fick någon tid att lära sig nya system 
innan de skulle tas i bruk, något de menade bidrog till  en aversion mot användningen av 
dessa,  nyare,  system.  Gard  och  Wikman  (2012)  instämmer  i  denna  uppfattning,  och 
konstaterar att desto mindre tid vårdpersonal ges för att använda och bekanta sig med ett 
system innan det  ställdes  krav  på  effektivitet  i  användningen  av  systemet,  desto  mindre 
troligt  är  det  att  vårdpersonalen  anammar  användandet  av  systemet,  både  i  termer  av 
effektivitet och användning, men även i vilken mån man integrerar användningen i sitt övriga 
arbete. Frågan om hur mycket av detta som färgas av vårdpersonalens förväntningar på att 
ett nytt system kommer vara svårt och tidsödande att bekanta sig med gör sig gällande. Som 
Kirkendall  et  al.  (2013)  konstaterar  i  sin  studie  så  är  förväntningarna  av  personal  vid 
införandet  av  ett  elektroniskt  journalsystem  inte  nödvändigtvis  representativa  för  den 
faktiska upplevelsen av detsamma, vilket länder vikt till frågan om i hur stor utsträckning 
den upplevda komplexiteten i nya system är ett resultat av teknisk design, och hur mycket 
som  är  en  social  konstruktion.  Detta  knyter  återigen  an  till  Gard  och  Wikmans  (2012) 
konstaterande att vårdpersonal som ges tid att bekanta sig med ett system utan press är mer 
benägna  att  se  fördelarna  med  ett  sådant  system,  och  anpassa  de  fördelarna  till  att 
komplettera det egna arbetet. 

Viktigt att studera är även metoden med vilken vårdpersonalen  inte använder sig av de 
ehälsotjänster som finns i bruk inom svensk sjukvård i dagsläget. Samtliga respondenter som 
använder sig av “Mina vårdkontakter” gör det endast som ett komplement till telefonkontakt, 
där  ehälsotjänsten  blir  en  asynkron  kommunikationskanal  för  samma  information  som 
annars sköts via telefonsamtal. Om än gränssnittet måhända inte är anpassat specifikt för 
andra typer av användning, så finns det möjlighet för vårdpersonal att nyttja denna funktion 
i andra syften (information om vad läkaretiska riktlinjer och arbetsplatsbestämmelser säger 
om detta saknas dock). Ställd mot Gard och Wikmans (2012) konstaterande att vårdpersonal 
som  får  bekanta  sig  med vårdsystem  gärna  integrerar  fördelaktiga  funktioner  i  sitt  eget 
arbete,  om de ges tillfälle  att  bli  bekväma med verktyget  innan prestation efterfrågas,  så 
uppstår en diskrepans mellan tjänsten som erbjuds och funktioner som efterfrågas. 

Flertalet  respondenter  efterfrågade  mer tid  med sina  patienter,  och  redogjorde  för  en 
frustration med system som upptog (onödig) tid som annars kunde användas i patientmöten. 
Moore et al. (2008) konstaterade att patienter som engagerades med kortare intervaller via 
ehälsotjänster  (i  deras  fall,  en  nätportal)  var  benägna  att  hålla  sig  till  en  föreskriven 
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hälsoplan, som dessutom hade en förhållandevis låg driftkostnad. Något som lyser med sin 
frånvaro i respondenternas utsagor är i vilken utsträckning man skulle ha möjlighet att nyttja 
ehälsotjänster  som  “Mina  vårdkontakter”  i  denna  typ  av  syften;  att  expandera  tjänstens 
grundsyfte till att innefatta mindre uppföljningar och asynkron patientmedverkan i syfte att 
engagera  patienten  mer  i  sin  egen  vård.  Effektiviteten  av  en  sådan handling  är  okänd  i 
dagsläget, men det talar för vårdprofessionens traditionella arbetsmetoder att man inte väljer 
att  nyttja  de  tjänster  som  finns  annat  än  som  alternativa  kanaler  för  samma  typ  av 
kommunikation som redan sker. Det är ett återkommande problem att många ehälsotjänster 
endast tar formen av traditionella informationskanaler, snarare än system som uppmuntrar 
interaktion (Neuhauser & Kreps, 2010). Detta är dock inte något som bör läggas vid fötterna 
på vårdpersonal (eller respondenterna), utan som snarare bör ses som en systematisk brist i 
vårdprofessionens arbetsmetoder. Som Roberts och Japuntich (2009) konstaterar så är det 
väldigt svårt att bryta sig ur en paradigm, framför allt i en yrkesmiljö så pass strängt reglerad 
som  vårdyrket.  Vårdpersonalen  är  dock  den  grupp  som  är  mest  medveten  om  vilka 
möjligheter som erbjuds i den egna professionen. Ett integrerande av “Mina vårdkontakter” 
som kanal för patientengagemang har dessutom ytterligare fördelar, i det att det visats vara 
positivt  för  mental  hälsa  när  patienter  kan  engagera  sig  i  sin  vård  i  hemmet  med 
familjemedlemmars stöd, snarare än i det ensamma personmötet (ibid.). 

Vidare  finns  det  forskning  som  tyder  på  att  ökat  patientengagemang  minskar  antalet 
medicinrelaterade fel som begås (Haidet et al., 2006). Haidet et al. (2006) konstaterade även 
att patienter som upplever sig ha bildat ett “partnerskap” (läs “socialt trygg kontakt”) med sin 
läkare ofta uppvisade mer positiv inställning både till sin egen sjukdomsbild, vilket ledde till 
ökad tillfredsställelse, men även en ökat fokus på att påverka sin egen hälsa positivt. Detta 
hjälptes ytterligare av situationer där patienten upplevde sig vara engagerad av sin läkare 
(ibid.). Anderson (2007) konstaterar även att många inom vårdprofessionen är övertygade 
om att en mer omfattande användning av ehälsotjänster skulle både minska antalet fel (i linje 
med Haidet et al., 2006) samt att det skulle minska omkostnader för patientmöten. Bristen 
på förtrolighet med ehälsotjänster och tekniken i helhet, som uppvisades av respondenterna, 
är särskilt intressant då det personifierar vårdyrkets nidbild av vården som tekniskt eftersatt. 

Anderson (2007) rapporterar att tillfrågad vårdpersonal i stor utsträckning upplevde sig 
sakna resurser för anammandet av IT-system. Detta kopplades samman med ett bristande 
förtroende för leverantörer att kunna leverera system som är anpassade till  vårdutövarna 
(Anderson, 2007). Ställd mot respondenternas utsagor om brist på tid att möta patienterna 
(och  en  önskan  att  prioritera  detta),  en  frustration  över  system  vars  gränssnitt  inte  är 
anpassade för vårdpersonalen, samt kravet på att mycket tid ska läggas på administrativa 
sysslor som upplevs i vissa fall som direkt tidsödande och onödiga, är det föga förvånande att  
det systematiskt är svårt för vårdpersonalen att sätta sig in i och tillgodogöra sig nya trender 
inom ehälsotjänster och anpassning av de egna verktygen till nya funktioner. Haidet et al. 
(2006) bidrar med ytterligare en aspekt till detta i sin diskussion kring hur vårdpersonal ofta 
ses,  inom  professionen,  som  neutrala  parter  i  vårdmöten,  snarare  än  som  engagerade 
medhjälpare till  vård; detta kan gärna undergräva patienternas förtroende för vårdmötet, 
något som kan motverkas av användandet av ehjälsotjänster för att uppvisa ett engagemang i 
vårdinteraktionen. Med detta menas inte att vårdpersonalen ska upprätthålla en konstant 
kommunikationskanal  med  samtliga  patienter,  utan  endast  att  bilden  av  ett  närmare 
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samarbete, snarare än en enkelriktad kommunikationskanal, hjälper patienter att engagera 
sig  i  sin  egen  vård  och  förbättra  sitt  hälsotillstånd.  Detta  hjälper  i  längden  att  minska 
kostnader, då patienter som är mer engagerade i sin egen vård visat sig vara troligare att  
påverka sin egen hälsa positivt, och därför kräva mindre långsiktig vård (Kreps & Neuhauser, 
2010). 

5.3 Utvecklingstrender och framtida vårdkommunikation
Den överväldigande  delen av respondenternas  reflektioner  kring utvecklingstrender  inom 
ehälsa och journalsystem var av en negativ karaktär, framför allt gällande Uppsalaförsöket, 
som kom att dominera diskussionen i de flesta fall. Det bör dock noteras att kritiken ofta var 
motiverad av positiva anledningar. En återkommande oro var att patienter som ges enklare 
tillgång till sina journaler kan komma att uppehålla sig mer vid informationen däri än vid 
läkarnas  instruktioner,  och/eller  komma  att  misstolka  informationen  som  läkaren 
nedtecknat. En respondent kommenterade positivt på tillgången till journalen via internet, 
med att det var fördelaktigt att patienter kan kolla upp information i efterhand, då man gärna 
glömmer.  Samma respondent  medgav dock  en  oro  för  att  patienten  som glömt  delgiven 
information ska läsa journalen och misstolka innehållet, vilket skulle resultera i en ökad oro 
hos patienten som annars inte är nödvändig.

Frågan  återkommer  dock  om  huruvida  det  är  patienternas  bristande  kunskap  om 
medicinskt terminologi som resulterar i detta, eller om man bör placera ett större ansvar på 
vårdpersonal  att  författa  journalanteckningar  på  ett  tydligare  sätt.  McMullan  (2006) 
rekommenderar att vårdutövare guidar sina patienter till säkra källor för information; Kreps 
och Neuhauser (2010) rapporterar att individer som använder sig av nätportaler ofta är mer 
engagerade i sin vård, och därigenom ofta även mer kunniga (då de utbildar sig själva), vilket 
resulterar  i  ett  förbättrat  hälsotillstånd.  Då terminologin  inom vårdprofessionen inte  bör 
variera (vilket kan antas vara en av anledningarna till att vårdpersonalen anser sig förmögen 
att tolka annan vårdpersonals anteckningar) så innebär det att man skulle ha möjlighet att 
koppla  sökord  och  diagnoser  till  databaser  som  är  författade  på  ett  sådant  sätt  att  den 
genomsnittliga medborgaren skulle kunna ta del av informationen. En av respondenterna 
kommenterade på tydligheten i de egna anteckningarna, och sade att vederbörande gärna 
skulle  vilja  formulera  sig  lite  mer  lättförstått  för  sina  patienters  skull  i  sina 
journalanteckningar,  men  att  arbetskontexten,  vanan  och  arbetsprocessen  inte  lämnat 
mycket tid till att träna om sig själv till att göra detta. 

Viktigt är dock att förstå att denna kritik mot fjärråtkomst till patientjournaler för svenska 
medborgare  ofta  motiveras av en rädsla  för  att  patienten ska fara  illa.  Två respondenter 
kommenterade på att de inte önskar att patienterna ska ta del av deras arbetsanteckningar, 
då de inte önskar bli granskade i sitt arbete. Samtliga respondenter konstaterade dock att 
deras största motiv till kritik mot ett digitalt journalsystem som patienter kan tillgå är just 
rädslan för att missförstånd ska påverka patientens hälsa negativt.

Samtliga  respondenter  som  diskuterade  fjärrmätning  och  fjärrkommunikation  av 
mätvärden  från  patienter  var  dock  överväldigande  positiva  till  möjligheten.  Vissa 
respondenter reagerade positivt på möjligheten att få in fler, och i vissa fall bättre, mätvärden 
för  att  kunna  föra  bättre  statistik  över  patientens  hälsotillstånd.  Andra  respondenter  
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fokuserade  mer  på  möjligheten  att  minska  antalet  “onödiga”  läkarbesök,  och  på  så  sätt 
bereda mer tid för de patienter som är i större behov av personmöten. 

6. Slutsats
Synen  på  journalen,  trots  dess  digitala  form,  är  än  så  länge  relativt  traditionell. 
Vårdpersonalen har svårt att se bortom de arbetsmetoder man utbildats i, och uppmuntras 
inte  att  ta  initiativ  till  att  etablera  nya  kommunikationskanaler.  Oron  för  att  äventyra 
patientsäkerheten är stor, och om än det är föredömligt till den grad med vilken man värnar 
om sina patienters integritet, så verkar detta ta sig uttryck som en systematisk aversion mot 
innovation inom vårdkommunikation och patientmöten.  Vårdutövarna ges inte tillräckligt 
tillfälle att delge sina erfarenheter och kunskaper i forum där de har en möjlighet att positivt 
påverka den arbetsmiljö de befinner sig i. Om än de implicit erbjuds plats i vissa forum, så 
har den negativa effekten av att fylla en sådan plats på vårdutövaren det explicita resultatet  
av att avskräcka vårdpersonalen att vilja delta. De ställs inför en typ av ovillig paternalism, 
där de erbjuds en chans att medverka, men där konsekvenserna av att medverka är så pass  
oönskade att valet i största mån är en illusion (Birkler & Dahl, 2014). På samma sätt som 
Dedding et al. (2011) identifierar att patienter som går utanför normen utsätts för denna typ 
av paternalism, så utsätts vårdpersonal som vill röra sig bort från normen för detsamma. 

Viljan är dock stark bland vårdutövarna. Givna chansen och resurserna är man positivt 
inställda  till  både  ehälsotjänster  och  väl  utvärderade  applikationer  som  bidrar  till 
datainsamling  och patientkommunikation.  Kommunikationen  i  sig  uppmuntrar  man;  oro 
och rädsla kring införandet av nya system rör sig mest kring tanken på att man ska få än 
mindre tid med sina patienter. Då viljan finns, så tyder forskningen på att om man skjuter till 
resurser så kan vi på sikt fria upp mycket av den tid som i dagsläget går åt till administration 
som inte är strängt taget nödvändig för vårdpersonalen som sitter i personmöten själv att 
utföra. Anderson (2007) konstaterar krasst att om man ges resurserna och tiden att införa 
effektiva, väl utvärderade ehälsosystem, så tyder allt på att omkostnader kommer att minska. 
Detta skulle fria upp just den tid som vårdpersonalen önskar hänge åt sina patienter, snarare 
än till stora mängder dokumentation.

Det är dock tydligt att man med nuvarande system och arbetsmodell inte ges chansen att  
realisera varken sin egen eller patientens potential som vårdgivare. Patientmedverkan hålls 
till  ett  minimum, och vårdkommunikation tar ofta formen av envägskommunikation eller 
informationskanaler.  För  att  maximera  vårdpersonalens  potential  krävs  det  en  gedigen 
satsning på att ge personalen själva möjligheten att innovera i sin arbetssituation, och fånga 
upp  alla  de  positiva  erfarenheter  och  innovativa  tankar  som  skapas  i  vårdmötet.  Då 
journalsystem är, i dagsläget, ämnade att stötta vårdpersonalens arbete är det förkastligt till 
vilken grad de formgetts utan tillräcklig medverkan från de som faktiskt använder systemen; 
om än detta är relativt vanligt, är detta ingen ursäkt för brister i ett system som ska hjälpa till  
att rädda liv.

Det  är  tydligt  av  respondenternas  berättelser  att  viljan  och  intresset  finns,  men man 
krossas av arbetsbördan. Vårdpersonalen får ikläda sig så många roller (läkare, vän, mentor, 
terapeut, sköterska, instruktör, coach, etc.) att det inte bör komma som någon förvåning att  
man undergräver professionens förmåga att innovera i det egna arbetet. Mycket handlar det 
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inte bara om resurser, utan om behovet av ett paradigmskifte; en ändring av hur vi ser på 
vården,  både  som patienter,  men även  som vårdpersonal.  Ehälsa  och  utvecklingstrender 
inom IT i svensk sjukvård, juxapositionerad med berättelserna från respondenterna, visar på 
en  hoppfull  framtid  där  patienter  och  vårdpersonal  samverkar  för  en  friskare  och  mer 
engagerad befolkning. Ett Sverige där patienten ses som en resurs, en tillgång, och inte en 
kostnad.  Där  sjukvården  har  möjligheten  att  utgöra  en  katalysator  för  det  egna 
engagemanget, inte i behandling, utan i friskvård; inte i sjukdom, utan i hälsa. Men det är en 
lång väg kvar att gå, och vi måste ändra vår syn på hur sjukvård går till, och anamma den nya 
tekniken. Vi har möjligheten att anpassa vården till att ske i hemmet och i vardagen, snarare 
än på sjukhus och vårdcentral.  Utmaningen nu är att ge svensk vårdpersonal chansen att  
hjälpa patienterna att hjälpa sig själva.

Redogörelserna som presenterats av respondenterna är brokiga och har många bottnar. 
Motiven  skiljer  sig  åt  på  detaljnivå,  men visar  ändå  på  en  relativt  enhetlig  drivkraft  för 
samtliga respondenter: viljan att göra gott. 

6.1 Vidare forskning
Vidare forskning bör inkludera fler respondenter i ett försök att säkerställa att slutsatserna 
som dragits här är statistiskt generaliserbara över hela Sveriges vårdpersonalspopulation.

Vidare  finns  det  fördelar  med  att  göra  en  statistisk  undersökning  av  de  kvantitativa 
fördelarna med olika  attribut  i  de  system som används i  dagsläget  av vårdpersonal,  i  ett 
försök att isolera de attribut som är mest önskvärda för vårdpersonalen i deras arbete. Detta 
skulle kunna underlätta  framtagandet  av framtida journal-  och ehälsosystem, framför allt  
med tanke på den systematiska aversion som finns bland vårdpersonalen i att inte vilja delta i 
kvalitativa presentationer av de egna åsikterna i utvecklingsprojekt. Denna typ av forskning 
skulle  underlätta  möjligheterna  att  kvantifiera  vårdpersonalens  åsikter,  utan  att  behöva 
namnge separata bidrag.

Studier  bör  även  bedrivas  för  att  studera  möjligheterna  till  innovation  inom 
vårdkommunikation, med vårdpersonal som källa till  återkoppling kring moderna system. 
Intresset finns bevisligen i vårdpersonalpopulationen, och de skulle utgöra en viktig resurs 
för utvecklingen av framtida ehälsosystem. 
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